OBEC LÁNY
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Lány se na svém zasedání dne 13.2.2013 usnesením č. 1/2013/6 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 (dále jen „vyhláška“):

I.
Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, přičemž tato částka nepokrývá skutečnou výši
vynaložených nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2012.
(2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 1.208.922,- Kč
a byly rozúčtovány takto: 1.208.922,- Kč děleno 2.000 osob s trvalým pobytem na území obce = 604,46 Kč.
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na jednoho poplatníka činí 604,46 Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.
(4) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci:
a) po dobu pobytu v ústavech sociální péče (domovy důchodců, dětské domovy, azylové domy)
b) po dobu pobytu osoby dlouhodobě léčené v nemocničních zařízeních nebo léčebnách
c) po dobu pobytu mimo území České republiky
d) po dobu trvání vazby a výkonu trestu odnětí svobody
e) po dobu, kdy se prokazatelně nezdržují v místě trvalého bydliště a doloží, že poplatek uhradili v místě,
kde se zdržují
(5) Od poplatku jsou poplatníci osvobozeni pouze tehdy, pokud doloží skutečnosti zakládající nárok na
osvobození a pokud důvod (pobyt) zakládající nárok na osvobození trval nepřetržitě déle než 90 dnů.
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(6) Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození od poplatku, je poplatník
tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatků a uhradit poplatek od doby, kdy důvody pro
osvobození pominuly.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 15.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.

II.
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstávají beze
změny.

III.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2013

...................................
Karel Sklenička v.r.
starosta obce

..........................................
JUDr. Ernest Kosár v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.2.2013
Sejmuto z úřední desky dne: 1.3.2013

Obec Lány
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány
IČ: 0243981, Středočeský kraj

tel:: +420 313 502 041
fax: +420 313 502 079
info@obec-lany.cz
www.obec-lany.cz

