ODPADY ROK 2013 !!!!
S účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. K novelizaci došlo zákonem č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších přepisů, a zákonem č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních
registrů.
Novelizace přinesla především tyto zásadní změny:
-

byl rozšířen okruh poplatníků, podle ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích je nyní poplatníkem:

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
-

došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku, sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji:

§
dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích částka se stanovenou horní hranicí 250 Kč za osobu a
kalendářní rok. Výši této částky stanoví obec libovolně dle svého uvážení, aniž by ji v obecně závazné vyhlášce
zdůvodňovala.
§
dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích částka, kterou zastupitelstvo obce stanoví ve výši naposledy
známých (v době schvalování obecně závazné vyhlášky) nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
„předchozí kalendářní rok“ (viz dále) rozpočítaných na všechny poplatníky. Obec musí v obecně závazné vyhlášce u této
částky provést rozúčtování nákladů na každou osobu poplatníka. Při tomto rozúčtování přitom obec vychází z aktuálních
údajů o počtu poplatníků, tedy z počtu poplatníků, který je obci znám v době přípravy obecně závazné vyhlášky.
Rozúčtování je možno uvést přímo u příslušného článku nebo samostatně v příloze, která je nedílnou součástí obecně
závazné vyhlášky. Výše této složky poplatku nesmí přesáhnout zákonem stanovený limit 750 Kč za osobu a
kalendářní rok.
-

byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku,

-

obcím bylo pro účely řízení o místních poplatcích umožněno čerpat některé referenční údaje ze základního registru

obyvatel, údaje z informačního systému cizinců a údaje z informačního systému evidence obyvatel.
Zastupitelé obce Polevska na svém veřejném zasedání dne 24. 10. 2012 projednali a schválili „OZV č.
3/2012 o místním poplatku“ - roční poplatek za svoz TKO na rok 2013 ve výši 600, - Kč na obyvatele a
rekreační objekt. Zbylé náklady (velkoobjemné kontejnery + tříděný odpad) obec uhradí z rozpočtu obce.

