
Obecné závazná vyhláška obce Boseň č. 212019

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Boseň se na svém jednrání dne 17.10.2019 usnesením č. 812019 usneslo vydat nazákJadé
§ 84 odst. 2 písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 17a záů<ona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zrrrěně některých dalších zákonů, ve
znéru pozděj ších předpisů, tuto obecně závannvvyhlášku.

čt. t
základní ustanovení

Obec Boseň touto obecně závaznoavyhlaškou stanoví poplatek za komuná]ní odpad, který vzlttkánataemí
obce (dále jen,poplateť').

člz
Správa poplatku

1) Správu poplatku vykonává obec Boseň.

2) Poplatníkem je fyzíckáosob4 při jejížčinnosti vznkákomunální odpad. Plátcempoplatkuje vlastník
nemovitosti, kde vzniká komuná]ní odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastríků
jednotek podle zvláštrího zéú<on4je plátcem poplatku toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na
j ednotlivé poplatníky.

člr
Ohlašovací registrační povinnost

1) Plátce poplatku má oh]ašovací a registraění povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku oznilmi
k datu uhrady poplatku náležitosti, které jsou uvedeny jako vzor v pííloze č. 2 této vyhlašky, a to za
každou vlasúrěnou nemovitost.

2) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změny skutečností uvedenýchpři plnění
registrační a ohlašovací povinnosti.

čt.l
Výše poplatku

Výše poplatku je starrovena v příloze č. l této vyhlášky podle předpokladaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících zrcžímunakládani s komunálním odpadem romňených na jednotlivé poplatríky podle počtu
a objemu nádob urěených k odkládání odpadů píipadaJících na jednotlivé nemovitosti a v náýazrtosti na
frekvenci jejich svozu.

čt. s
Splatnost poplatku

l) Splatrrost poplatku je možná ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.1. a do 31.10. příslušného
kalendářního roku

2) Poplatek |ze uhradit i jednorazově nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku.

3) Poplatekunemovitostítrvaleneobydlených,lůívarýchpouzek rekreaci, je splatrýnejpozději do 30.4.
příslušného kalendářního roku.

4) Způsoby placeni poplatku jsou předmětem zvlaštní právní úpravy ( § 163 zálkonadariový řád), kdy se
jedná například o platbu v hotovosti do pokladny nebo beáotovostním převodem na účet obce.



5) Vznikne-li poplatková povinnost po starrovené lhůtě splatnosti, je poplatek splaírý nejpozději do 30
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

6) Neuhradí-li poplafiúk obci poplatek včas nebo ve spráwé qýši, oznámí platce tuto skuteěnost obci,
která na záHadé toho vyměří poplatek platebním rnýměrem.

čt. o
všeobecné ustanovení

Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.

č1.1
závérečné ustanovení

Tato lyhláška nab;ivá účinnosti I.I.2020

{ls
Miroslav Šorejs

místostarosta obce
Hana Maudrová

starostka obce

Zveřejněno na uřední desce: ,21 '( Ů , ' 'J ! q

Sejmuto zuřední desky: ,í.44,'ló,í 9

Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.bosen.obec,cz
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4a

Příloha č. 1 k OZY ó.2l20I9

Výše poplatku stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, r,ryplývajících zrežimu
nakladaní s odpadem rozvňených najednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání
odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a v závislosti na frekvenci jejich svozu komunálního odpadu.

cetnost svozů Obíem nádoby sazba poplatku
1x týdně 120litru 2.200.- Kč
Kombi (květen-zéňí: Ix 14 dnů. říien-duben:lx tÝdně) 120 litru 1.700,- Kč
Ix za 14 dntl 120litrů 1.100,- Kč
8 svozů 110 litru - pytel s logem 600,- Kč
1 svoz - doplněk k wše uvedenÝm variantám 110 litru - pytel s logem 50,- Kč



Příloha č.2 k OZY č.2l20I9

Y zor registrace poplatkové povinnosti

Jméno, příjmení poplatdka:...........,...

Adresa nemovitosti

Přihlašuji se k poplatkové povinnosti pro poplatekza komunální odpad a volím:

Typ nádoby:

Počet kusů:.

Podpis poplatníka:


