Obecně závazná vyhláška
číslo 1 / 2020
kterou se stanovuje dle ustanovení § 10b zákona č. 565/1990 Sb,;
o místních poplatcích v platném znění

POPLATEK
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Žižice
1. Zastupitelstvo obce Žižice se na svém zasedání dne 16. 12. 2020 usnesením č. 10.16.1.
Usneslo stanovit místní poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci Žižice :
a) trvalý pobyt
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů.
c) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
3. Poplatníkem je rovněž fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Spoluvlastníci jsou povinni platit
poplatek společně a nerozdílně.
4. Fyzická osoba může být poplatníkem místního poplatku současně ze dvou důvodů, jednak z
důvodu trvalého pobytu na území obce, jednak z důvodu vlastnictví dle odst. 3 této vyhlášky.
5. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za který poplatek platí.
6. Za zaplacení poplatku v případě nezletilých poplatníků nebo poplatníků a omezenou
svéprávností odpovídá jejich zákonný zástupce.
7. Místní poplatek činí 700 Kč (sedmset korun českých) – více k poplatku v příloze č. 1. Splatnost
poplatku je možná ve dvou splátkách a to do 28. února a 31. prosince příslušného kalendářního
roku.
8. Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu.
9. Od poplatku jsou osvobozeny děti v roce, ve kterém se narodily a osoby u kterých se dle ust.§10
odst. 5 zákona o evidenci obyvatel stalo místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny Obecního
úřadu Žižice a zároveň není známa adresa, kde se zdržují.

10. Od poplatku jsou osvobozeny osoby uvedené v § 10b odst.3 zákona o místních poplatcích.
11. Na žádost poplatníka může zastupitelstvo obce poplatek zcela nebo z části prominout z důvodu
odstranění tvrdosti zákona, lze-li v konkrétním případě přihlédnout k okolnostem, které
prominutí ospravedlňují.
12. Neuhradí-li poplatník místní poplatek ve stanovené lhůtě a výši je povinností obce poplatek
vyměřit a následně vymáhat. Při tom může obec poplatek zvýšit až na trojnásobek.
13. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 , o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
14. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vratislav Rubeš
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obce Žižice dne : 18. 12. 2020
Sejmuto z úřední desky obce Žižice dne : 04. 01. 2021

Milan Novák
místostarosta obce

PŘÍLOHA č. 1
K obecně závazné vyhlášce obce Žižice č. 1 / 2020
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku činí 700,-Kč a je tvořena :
a/ z částky 300,-Kč za kalendářní rok a
b/ z částky 400,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Rozpis rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka :
Náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předcházejícího roku (2019) :
Směsný komunální odpad od občanů :
461.532,-Kč
Počet poplatníků :
Náklady obce na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu přepočítané na 1 poplatníka :

Vratislav Rubeš
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obce Žižice dne : 18. 12. 2020
Sejmuto z úřední desky obce Žižice dne : 04. 01. 2021

648

712,24,-Kč

Milan Novák
místostarosta obce

