Obecně závazná vyhláška Města Sezemic
č. 3/2002
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Sezemic vydává dne 11. prosince 2002 podle § 84 odst. 2 písm. i) zák.č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10b zákona č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku.

Čl. 1.
Článek 4 - Sazba poplatku se mění takto:
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky činí 350,- Kč a
je tvořena
a) z částky 110,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 240,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2002 činily
725.662,40 Kč a byly rozúčtovány takto:
počet poplatníků
3030
náklad na 1 osobu
239,49 Kč
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena
nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 2
Článek 5 - Splatnost poplatku se mění takto
1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.7. příslušného roku.
2. Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově
nejpozději do nejpozději do 31.3. příslušného roku.
3. Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce povinnost uhradit
poplatek po lhůtě splatnosti dle odst. 1, je poplatek splatný do 20. následujícího měsíce
po vzniku poplatkové povinnosti.
Čl. 3
Článek 6 - Osvobození a úlevy se mění takto:
1. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další nezaopatřené dítě ve věku do 15 let žijící
s rodiči ve společné domácnosti, a to až do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší
uvedený věk. Podmínkou osvobození je, že žádné z dětí žijící ve společné domácnosti
nedosahuje vlastního příjmu.

2. Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b),
a) který se trvale zdržuje mimo území České republiky,
b) který vykonává vojenskou základní službu mimo území města Sezemic
c) kterému byl zrušen trvalý pobyt, je evidenčně hlášen na adrese ohlašovny a nezdržuje
se na území města Sezemic
3. Podmínkou pro osvobození podle čl. 3 bodu 2 písm. a) a b) je, že poplatník, kterého se
toto osvobození týká doloží a osvědčí městu Sezemice nejpozději do stanoveného
termínu splatnosti poplatku v této vyhlášce, že nastala skutečnost, kterou má toto
ustanovení na mysli a bude trvat po dobu celého poplatkového období, tzn. do konce
příslušného kalendářního roku. V případě, že tato skutečnost nebude doložena nebo
opožděně doložena nebo nebude hodnověrně doložena, bude poplatek vyměřen.
4. Úleva ve výši 25,- Kč bude poskytnuta poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1 písm. a), který uhradí
celou výši poplatku jednorázově do 31.3. příslušného roku.
5. Úleva ve výši 100,- Kč bude poskytnuta poplatníkovi dle čl. 2 odst. 1 písm. b).
6. Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b), který v obvodu území města
má ve vlastnictví stavbu sloužící k rekreaci a zároveň má v obvodu území města Sezemic
trvalý pobyt.
V případě, že ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má vlastnické právo více osob, jsou poplatníci
osvobozeni pouze v případě, že všichni spoluvlastníci mají v obvodu území města
Sezemic trvalý pobyt.
7. Fyzické osoby při dosažení věku 80 let platí od 1.ledna následujícího roku poplatek
v poloviční výši.
8. Při narození dítěte vzniká poplatková povinnost až 1.lednem následujícího roku.
9. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku nebo vznik úlevy z poplatku je poplatník
povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů, písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku,
ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je
poplatník osvobození dle odst. 1 povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl. 3
Ostatní ustanovení vyhlášky se nemění.

Čl. 4
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti 1.1. 2003.

Bohuslav K o p e c k ý
starosta města

Vyhláška č. 3/2002 byla zveřejněna na úřední desce dne 13.12. 2002
Vyhláška č. 3/2002 byla sejmuta z úřední desky dne 30.12. 2002

František M a t ú š ů
místostarosta

