OBEC CHOTÝŠANY

Zastupitelstvo obce Chotýšany
Obecně závazná vyhláška
obce Chotýšany
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Chotýšany č. 3/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Chotýšany se na svém zasedání dne 27. 01. 2022 usnesením
č. 1/2022 usneslo vydat na základě § 14 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“):
Čl. 1
Změna ustanovení
Ustanovení Čl. 7 se mění a nahrazuje textem:
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která je 1
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby
vykonávající trest domácího vězení.
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§ 10g zákona o místních poplatcích

(2)

Úleva se poskytuje poplatníkům dle článku 2 odst. 1 písm. a) a b) této vyhlášky
v lokalitách, kam z technických důvodů nemůže zajet svozový vůz (Pařezí –
hájovna), a to ve výši 425,- Kč.

(3)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození nebo úlevu zaniká. 2
Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího
vyhlášení.

Milena Šíchová v.r.
místostarosta
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§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Bohuslav Kovář v.r.
starosta

