Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
konaného dne 18. 12. 2019 od 17:00 h v přednáškovém sále městské knihovny v Nové Roli,
Chodovská č. p. 236
**********************************************************************
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Omluveni: Jiří Sýkora, Tomáš Pavlíček; MUDr. Hana Nesybová – od 17:50 hod. do konce zasedání,
tj. od bodu č. 10/10.
10/01 – Zahájení a organizační záležitosti.
1)
1.
2.
3.

ZMě schvaluje program svého 10. zasedání takto:
Zahájení a organizační záležitosti.
Kontrola plnění usnesení.
Převody nemovitostí:
- Pozemkové parcely;
- Zrušení usn. 8/03-1) záměr obce.
4. Záměr pořízení změny č. 2 územního plánu města.
5. Změna průběhu Tovární ulice.
6. Finanční záležitosti:
- Rozpočtové provizorium 2020;
- Investiční akce roku 2020;
- Odměny neuvolněným zastupitelům 2020.
- Dodatek VPS 14/2019 TJ NR.
7. Návrh na mimořádnou odměnu pro uvolněného člena zastupitelstva.
8. Doplnění Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role.
9. Úprava Pravidel služby Senior expres Nová Role.
10. OZV o místních poplatcích:
- 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
- 2/2019 o místním poplatku ze psů.
- 3/2019 o místním poplatku za „komunální odpad“.
11. Zápisy z výborů (KV, FV, OV Mezirolí).
12. Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020.
13. Různé.

Program schválen 13 hlasy.
2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:
Předseda – PaedDr. Miluše Dušková; členové – Ing. Libor Škarda, Mgr. Luboš Pastor.

Zvoleni hlasy 10 hlasy, 3 se zdrželi (PaedDr. M. Dušková, Ing. L. Škarda, Mgr. L. Pastor).
3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Davida Niedermertla a Jana Kvapila.

Schváleno 13 hlasy.

4) ZMě potvrzuje zápis ze svého 9. zasedání ze dne 6. 11. 2019.

Usnesení schváleno 13 hlasy.
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10/02 – Kontrola Plnění usnesení.
ZMě provedlo kontrolu plnění svých usnesení takto:
Usn. 17/03–1) (r. 2013) ve znění usn. ZMě č. 18/03–1) ze dne 12. 10. 2016 – převod pozemků do
vlastnictví města pro sportovní areál v Mezirolí trvá, realizace žádosti na SPÚ byla pozastavena. SPÚ
poukázal na nesoulad mezi textovou a grafickou částí dotčených ploch v novém územním plánu
města. Dle písemného vyjádření pořizovatele (MMKV) a projektanta (Ing. Arch. Martínek) je závazná
textová část. SPÚ, dle své interní metodiky, s převodem vyčká na změnu ÚP.
Usn. 2/08 (r. 2018) ZMě bere na vědomí stanovisko právníka města ve věci podání žaloby
na dodavatele výplňového materiálu na návsi v Mezirolí a ukládá MěÚ zveřejnit stručnou informaci
v Novorolském zpravodaji.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

USNESENÍ: ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

10/03 – Převody nemovitostí.
1) ZMě schvaluje uzavření smlouvy na prodej částí pozemku p. č. 136/3 a p. č. 136/13
oddělených geometrickým plánem č. 1254-2/2019 jako díly „a“ a „b“, které budou sloučeny do
pozemku st. p. č. 1390/7 o výměře 60 m2, a části pozemku p. č. 136/15, oddělené tímtéž
geometrickým plánem jako pozemek st. p. č. 1390/9 o výměře 50 m2, vše v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role, v souladu s Úplným zněním pravidel prodeje pozemků a ostatních
nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města ve prospěch právnické
osoby Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO 70889988,
zastoupené Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem, zastoupeným ve věcech smluvních
Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem. Požadované pozemky sousedí s pozemky
žadatele. Cena pro prodej uvedených pozemků je navržena na základě znaleckého posudku č.
2449-70/2019 na Kč =53 800,--.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

2) ZMě ruší část svého usnesení č. 8/03-1 z 8. zasedání ZMě ze dne 11. 9. 2019, a to část
týkající se zveřejnění záměru obce prodeje bytu č. 288/8 obálkovou metodou (celá druhá
souřadná věta usnesení). Vše v bytovém domě čp. 288 v Nádražní ulici v Nové Roli.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

3) ZMě schvaluje prodej bytové jednotky č. 291/6 v bytovém domě v Nádražní ulici čp. 291,
365 25 Nová Role, spolu s podílem 7341/178793 na společných částech domu a pozemku – p.
st. č. 1243 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, a to stávajícímu nájemci bytu osobní údaje jsou

v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí
v zápisu na městském úřadu. Kupní cena jako cena obvyklá ve výši Kč =1260 000,- byla
stanovena odborným oceněním ze dne 17. 5. 2019. Pro účel vyřizování úvěru na koupi bytu
kupujícím bude nejprve uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o prodeji bytové jednotky a až
po zajištění úhrady kupní ceny bude uzavřena vlastní kupní smlouva.

Usnesení schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel (Mgr. L. Pastor).
Mgr. L. Pastor nahlásil střet zájmu z důvodu užívání bytové jednotky v Nádražní ul. 291.
10/04 – Záměr pořízení změny č. 2 Územního plánu města.

ZMě bere na vědomí záměr pořízení změny Územního plánu Nová Role, která se týká pozemku
parc. č. 588/1 v katastrálním území Mezirolí, obec Nová Role. Jedná se o změnu funkčního využití
pozemku z plochy zeleně soukromé a vyhrazené „ZS“ na funkční využití plochy bydlení v rodinných
domech venkovské „BV“, na návrh osobní údaje jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
2

10. ZMě 18. 12. 2019
Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu v zastoupení osobní údaje
jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí
v zápisu na městském úřadu a zamítá předmětný záměr v rámci pořízení změny č. 2 Územního plánu
města projednávat.

Usnesení schváleno 13 hlasy.
10/05 – Změna průběhu Tovární ulice.
ZMě schvaluje prodloužení ulice Tovární, Nová Role o celkové délce 290 m, vedoucí od křižovatky u
výrobního závodu Thun 1794 a.s. po nově vybudovaný areál výrobního závodu SWISS FORM a.s.,
které
vede
po
parcelách
p.
č.
1110/32,
1156/1,
1106/2
a
1110/29,
k. ú. Nová Role, obec Nová Role.

Usnesení schváleno 13 hlasy.
10/06 – Finanční záležitosti.

1) ZMě schvaluje předložená Pravidla rozpočtového provizoria města Nová Role schválená
v zastupitelstvu města 12. 12. 2018, usn. č. 2/03-3) a schvaluje hospodaření města
od 1. 1.2020 do doby schválení řádného rozpočtu města pro rok 2020 dle těchto Pravidel
v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

2) ZMě bere na vědomí připomínky Komise investic a výstavby a Finančního výboru k návrhu
plánu investičních akcí města pro rok 2020. Starostka města svolává na středu 8. 1. 2020
od 17 h pracovní jednání se zastupiteli o plánu investičních akcí na rok 2020.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

3) ZMě bere na vědomí informaci o navýšení maximální výše odměn neuvolněných členů
zastupitelstev s platností od 1. 1. 2020 o 10 %, viz příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a ve znění změny nařízení vlády schváleného dne 9. 12.
2019 a
schvaluje novou výši pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
s platností od 1. 1. 2020 v souladu s nařízením vlády z 9. 12. 2019 takto:
• za samotný výkon funkce člena ZMě bez dalších funkcí Kč =804,-• za výkon funkce člena RMě Kč =7 434,-- bez nároku na další odměnu při výkonu
souběžných funkcí předsedy nebo člena výborů či komisí.
• za
výkon
funkce
předsedy
výboru
ZMě
nebo
komise
RMě
Kč =3 717,-- bez ohledu na výkon další souběžné funkce člena komisí či výborů.
• za výkon funkce člena výboru ZMě nebo komise RMě Kč =3 098,-- bez ohledu na
výkon této souběžné funkce ve více orgánech.
Za souběžně vykonávané funkce nebudou odměny sčítány. Neuvolněnému zastupiteli, který
vykonává souběžně několik funkcí, bude poskytována pouze jedna odměna za jednu jím
nejvyšší vykonávanou funkci.
ZMě schvaluje:
- s platností od 1. 1. 2020 a na základě zákona o obcích pravidelnou měsíční odměnu
neuvolněnému místostarostovi města v částce Kč =18 700,--.
- s platností od 1. 1. 2020 pravidelnou měsíční odměnu za výkon funkce předsedy osadního
výboru ve výši Kč =1 859,--.
- platnost Zásad pro vyplácení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva města ve znění usn. 2/05-4) ze dne 20. 12. 2010 a usn. 10/07-2) ze dne
30. 1. 2012 i nadále od 1. 1. 2020.

Usnesení schváleno 12 hlasy, 1 se zdržel (Ing. L. Škarda)
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4) ZMě schvaluje uzavření Dodatku č. 1/2019 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.
14/2019 o poskytnutí investiční dotace na vybudování veřejného sociální zařízení pro
koupaliště Nová Role (WC ženy, WC muži, 1 bezbariérové WC) pro spolek Tělovýchovná
jednota Nová Role, z. s., IČO 47696001, Chodovská 128, 362 25 Nová Role. Dodatkem se
mění článek IV. bod 1, kdy příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci činnosti nejpozději
do 31. 12. 2020. Dále bod 9. kdy příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční
vyúčtování čerpání dotace do 31. 1. 2021. Nejpozději v termínu do 31. 1. 2021 je příjemce
rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Dále
se mění článek VI. Bod 1., kdy v případě že příjemce po ukončení daného období, na které
byla dotace poskytnuta, nejpozději do 31. 1. 2021, nevrátí převodem na účet poskytovatele
nevyčerpané prostředky dotace považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále pak bod 2. V případě, že příjemce po
ukončení činnosti daného kalendářního roku, nejpozději do 31. 1. 2021 nepředloží finanční
vyúčtování dotace, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Usnesení schváleno 8 hlasy, 5 se zdrželo (Mgr. L. Pastor, D. Niedermertl, Mgr. L. Slíž, M.
Tichá, Ing. L. Škarda).
5) ZMě schvaluje zvýšení neinvestiční dotace na celoroční činnost pro spolek Fotbalový klub
Nová Role, z. s. v celkové částce Kč =512 000,-- (navýšení o Kč 9 tis.) a schvaluje uzavření
Dodatku č. 1/2019 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 5/2019 o poskytnutí
dotace na celoroční činnost pro spolek Fotbalový klub Nová Role, Chodovská 232E, 362 25
Nová Role, IČO 6588960. Dodatkem se mění Článek II., kdy příjemci dotace je poskytována
dotace ve výši Kč =512 000,-- slovy: =pětsetdvanácttisíckorun= na celoroční činnost
uvedenou v Čl. I. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

6) ZMě:
a) bere na vědomí Závěrečnou zprávu firmy G-servis Praha, spol. s r. o., kterou vyhotovila na
základě rozhodnutí ZMě ze dne 19. 6. 2019 usnesením č. 7/05-3a), za účelem provedení
nápravných opatření pro udržitelné zlepšení nevyhovující kvality vody ve vodní nádrži
Novorolský rybník.
b) schvaluje návrh závěrečné zprávy na dodržení předloženého časového harmonogramu plnění
projektovaných prací.
c) schvaluje návrh na souběžné řešení regenerace rybníka a opravu přelivu hráze v souladu
s návrhem finančního výboru.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

10/07 – Návrh na mimořádnou odměnu pro uvolněného člena zastupitelstva.
ZMě schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši Kč =30 000,- ve zpracování mezd za měsíc
prosinec 2019 starostce města Jitce Pokorné za odvedenou činnost v roce 2019, a to zejména za
zpracování koncepce včetně pravidel a vynaložené úsilí k realizaci projektu Senior Expres, který byl
zaveden v Nové Roli od 1. července 2019 a byla na něj v měsíci říjnu získána dotace od
Karlovarského kraje, dále za aktivní pomoc při zajišťování finančních příspěvků od dárců na pořízení
elektrického vozíku pro občana Nové Role a za pořádání veřejné sbírky Strom splněných přání.

Usnesení schváleno 11 hlasy, 2 se zdrželi (J. Pokorná, RSDr. L. Cinegr).

10/08 - Doplnění Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role.
ZMě schvaluje s účinností od 1.1.2020 doplnění Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová
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Role ze dne 11.9.2019 tak, že do ČL. II. pravidel se vkládá nový odstavec pod bodem 7), který celý
zní takto:
„7) Poté, co ZMě schválí prodej nemovitosti konkrétní osobě, zašle Město této osobě výzvu k úhradě
kupní ceny a uzavření kupní smlouvy v termínu do 30 dnů od obdržení výzvy. Neuhradí-li vyzvaná
osoba ve stanovené lhůtě kupní cenu či nebude uzavřena ve stanovené lhůtě kupní smlouva z důvodů
ležících na straně vyzvané osoby, pozbývá schválené usnesení k prodeji nemovitosti svoji účinnost a
vybraná osoba ztrácí nárok na koupi nemovitosti. O počítání času lhůty na dny platí to samé, co je
uvedeno u počítání lhůty v čl. II. bod 3 těchto pravidel.
Toto ustanovení o lhůtě se nevztahuje pro prodeje bytových jednotek dle čl. III. těchto pravidel a na
další obdobné případy se sjednaným předkupním právem kupujícího.
ZMě má právo v odůvodněných případech stanovit jinou lhůtu pro splacení kupní ceny a uzavření
kupní smlouvy.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

10/09 - Úprava Pravidel služby Senior expres Nová Role.
ZMě schvaluje doplnění Pravidel přepravy „Senior Expres“ města Nová Role takto:
Do bodu 1. doplnit větu: „Zastupitelstvo města pověřuje starostku města k povolení výjimky
z pravidel pro přepravu ze závažných zdravotních důvodů a důvodů věku.“
Do bodu 5. doplnit větu: „Za jízdu ze zdravotních důvodů mimo hranice území přepravy uvedené
v bodě 2 Pravidel platí klient Kč =5,-- za km jízdy na částečnou úhradu nezbytných nákladů
poskytovatele služby.

Usnesení schváleno 13 hlasy.

10/10 - OZV o místních poplatcích.
1)ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství v předloženém znění, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

2) ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů v předloženém
znění, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

3) ZMě vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v předloženém znění, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

10/11 Zápisy z výborů (KV, FV, OV Mezirolí).
1) ZMě bere na vědomí zápis z 3. jednání Finančního výboru ze dne 4. 12. 2019.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

2) ZMě bere na vědomí obdržený zápis ze 7. jednání kontrolního výboru ZMě ze dne 11. 11. 2019
a ukládá výboru zmapovat nepovolené stavby v k. ú. Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov a zjistit stav
stanů a pivních setů v majetku města Nová Role.

Usnesení schváleno 12 hlasy.
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3) ZMě bere na vědomí obdržený zápis ze 14. jednání Osadního výboru Mezirolí ze dne 2. 12.
2019.

Usnesení schváleno 12 hlasy.

10/12 - Termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020.
ZMě schvaluje termíny svých zasedání v roce 2020 takto: 4.3., 22.4., 24.6., 16.9., 11.11., 16.12.

Usnesení schváleno 12 hlasy.
10/13 - Různé.

ZMě ukládá MěÚ na základě návrhu finančního výboru projednat předložené studie formou
veřejného projednání, tzn. autorská prezentace návrhů před širokou veřejností s následnou veřejnou
diskuzí s autory. Navrhovaný termín pondělí 6. 1. 2020 od 16 a 17 h. v sále Kulturního domu v Nové
Roli.

Usnesení schváleno 12 hlasy.
Diskuse:

Diskuse je k nahlédnutí v zápisu na MěÚ.

Jednání 10. zasedání ZMě ukončeno v 18.10 h, zapsala Marie Ngoová dne 18. 12. 2019.

V Nové Roli dne 18. 12. 2019.

Ověřovatelé zápisu:

……………………………
David Niedermertl

……………………………
Jan Kvapil

…………………………
Jitka Pokorná-starostka města
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Příloha č. 1 k bodu č. 10/10-1)

Město Nová Role
Zastupitelstvo Města Nová Role

Obecně závazná vyhláška Města Nová Role č. 1/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo Města Nová Role se na svém zasedání dne 18.12.2019 usnesením č. 10/10-1) usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) 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 „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Nová Role touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství

(2)

(dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je městský úřad, správa poplatku je výkonem přenesené působnosti
a provádí ji správce poplatku.

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.

(2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen poplatník).

Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou
uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
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Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvního dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá
až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději
3 pracovní dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu kratší, než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení
užívání
veřejného
prostranství.
Pokud
tento
den
připadne
na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejbližší následující pracovní den.

(2)

V ohlášení poplatník uvede
a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě,
že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob,
místo
a výměru
užívání
veřejného
prostranství,
včetně
skutečností
dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.

(3)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.

(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desce.

(6)

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
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Čl. 6
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

Kč 2,--

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje

Kč 10,--

c) za umístění ostatních stavebních zařízení

Kč 10,--

d) za provádění výkopových prací

Kč 5,--

e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí

Kč 1,--

f) za umístění skládek

Kč 10,--

g) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

Kč 2,--

h) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

Kč 10,--

ch) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Kč 10,--

i) za umístění předzahrádek a k předsunutému prodeji za den a za m2

Kč 5,--

za měsíc za m2

Kč 15,--

za rok a m2

Kč 150,-

j) za umístění přenosného reklamního zařízení

Kč 5,--

k) za umístění trvalého reklamního zařízení

Kč 5,--

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístnění přenosného reklamního zařízení takto:
a)
Kč 150,--/měsíc za m2
b)
Kč 1 500,--/rok za m2
(3) Obec stanovuje poplatek paušální částkou za umístnění trvalého reklamního zařízení takto:
a) plošná výměra do 3 m2 Kč1 000,--/rok
b) plošná výměra do 10 m2 Kč 3 000,--/rok
c) plošná výměra nad 10 m2 Kč 6 000,--/rok

Čl. 7
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství. Při skončení užívání v průběhu měsíce nebo roku, na který je stanovena paušální platba
poplatku se sazba poplatku přepočte poměrným dílem na počet dní užívání veřejného prostranství
v daném měsíci nebo roku.
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(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je
poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže předchozí pracovní den.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti v pokladně Městského úřadu, bezhotovostním převodem na
účet města, popř. oprávněné úřední osobě pověřené přijímat tyto platby.

Čl. 8

Osvobození od poplatku
Poplatek se neplatí:
a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden
na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) za užívání veřejného prostranství na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy s městem
k pozemkům a souvisejícím zařízením a příslušenstvím umístněným na nich,
které jsou pro účely této vyhlášky specifikovány jako veřejné prostranství,
c) za výkopové práce na veřejném prostranství při odstraňování havárií na zařízení
v majetku města,
d) z kulturních a sportovních akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného,
e) z akcí, které pořád město Nová Role nebo jeho příspěvkové organizace, obchodní
společnosti a organizační složky města.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Čl. 9
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku, sledujícím jeho osud.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 2/2016.

Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. 1. 2020.
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Podpis:

...................................
Jitka Pokorná, v.r.
starostka

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce MěÚ dne: 19.12.2019
Obsah zveřejněn elektronicky dne: 19.12.2019

Podpis:

..........................................
Jiří Sýkora, v.r.
místostarosta

Sejmuto dne: 6.1.2020
Sejmuto dne: 4.1.2020

Lenka Hegenbartová, odpovědný referent MěÚ Nová Role.
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Město Nová Role
Příloha č. 1 k OZV č. 1/2019: seznam pozemků veřejného prostranství vymezených dle OZV
Pozemkové parcely v k. ú. Nová Role:
Čísla pozemků
-

1715
1049/3, 1049/4, 1049/5
1049/7
1092/2
1053/2, 1054/5
1056, 1079
1071/1, 1093/4
1101/1
1097/2, 1100/2
1101/3
1101/5, 1101/7, 1101/8
1115/5
1123/1

-

128/1, 132/1
1561
1097/5, 1098/1
1093/1
1551, 1552/2, 1553/1
1553/2, 1057/5
1560/1
1094/3
68/8
1548/1, 1545/6, 1545/7,
1545/8, 1545/9, 1545/10
49/3, 1550
78/4
1514/1, 1514/4, 1514/5

-

1545/5
1513/5
1512/1, 1544/1, 1543/1
1030/2
1544/3

přibližný popis lokality umístění pozemku a jeho charakter
kom. podél trati ČD k chatám u novorolského rybníka
kom. a poz. před TIC a pláže u novorolského rybníka
kom. od trati ČD k parkovišti u TIC
vyznačená část. poz. parkoviště v mapě u trati ČD
kom., parkoviště a veřejná zeleň kolem OD a čp. 223
Tovární ulice
Školní ulice u školy + chodník u školy a před OD
Školní ulice, pokračování k nádraží ČD
Bezejmenná ulice
parčík s chodníkem a pomníkem před nádražím ČD
kom. autobusového nádraží
kom. pod nádražím ČD – podél trati
část poz. vyznačených v mapě – kom. včetně parkovišť
a chodníků Pod Nádražím
ulice K Lávce
Rolavská ulice – část v lokalitě pod nádražím ČD
Rolavská ulice – pokračování ke ZS
Na Pěší zóně podél DDM přes Školní ulici k trati ČD
Jiráskova ulice
kom. od Jiráskovi ulice kolem školní jídelny
Nádražní ulice
kom. s poz. kolem DPS v Nádražní ulici
kom. u bytového domu čp. 291 v Nádražní ulici
chodník v Chodovské ulici od budovy MěÚ do staré části
obce
odbočující kom. z chodníku v Chodovské ulici
parkoviště za hasičárnou
kom. a poz. pod Polní ulicí kolem kostela a před
autoservisem ve staré části obce
prostranství k napojení na Polní a Luční ulici z Chodovské
Polní ulice k ČOV
Luční ulice od Chodovské k ulici U Plynárny
ulice U Plynárny
ulice Husova, Svobodova, 1. Máje a Krátká
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Pozemkové parcely v k.ú. Mezirolí:

Čísla pozemků
-

1/1
24/1
27/1
148/28 + 148/32 + 984/2
987/1
987/4
1013

přibližný popis lokality umístění pozemku a jeho charakter
kom. s poz. u rybníka v centru horní části obce
kom. s poz. kolem budovy knihovny
náves u budovy knihovny v centru horní části obce
chodník podél hlavní silnice Karlovy Vary – Nejdek
hlavní obecní kom. – tepna horní části obce
kom. mezi návsí a budovou knihovny
v mapě vyznačená část. kom. od hrany poz.č. 1/1 podél
tohoto pozemku, rybníka, návsi a poz. č. 24/1 až po jeho
hranu s poz. č. 16/1 v centru horní části obce

Pozemkové parcely v k. ú. Jimlíkov:
- 67/9 plocha nové návsi
- 23/1 plocha staré návsi
- 666 odbočka místní komunikace vlevo ze stát. silnice N. Role - Jimlíkov
- 662/1 odbočka místní komunikace vpravo ze stát. silnice (před restaurací U synka)
- 670 odbočka místní komunikace ze stát. silnice (bývalá požární nádrž)
- 669/4 odbočka místní komunikace ze stát. silnice – směr původní budova školy

Použité zkratky:
-

k. ú. – katastrální území
RMě – rada města
OZV – obecně závazná vyhláška
kom. – komunikace
poz. – pozemky
TIC – turisticko informační centrum
ČD – České dráhy
MěÚ – Městský úřad
OD – obchodní dům
ZS – zdravotní středisko
DDM – dům dětí a mládeže
DPS – dům s pečovatelskou službou
ČOV – čistička odpadních vod
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Příloha č. 1 k bodu č. 10/10-2)

Město Nová Role
Zastupitelstvo města Nová Role
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 18. 12. 2019 usnesením
č. 10/10-2) usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(3)
(4)

Město Nová Role touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Správcem poplatku je městský úřad, správa poplatku je výkonem přenesené působnosti a
provádí ji správce poplatku.

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)

(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území města Nová Role (dále jen „poplatník“).
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)
(2)

(3)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo v den,
kdy poplatník nabyl psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí
držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem
psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž
se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
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Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.

(2)

Povinnost ohlásit poplatkovou povinnost má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení poplatník uvede:

(4)

a)

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,
byl-li přidělen, místo přihlášení nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy pro
doručování;
právnická
osoba
uvede
též
osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)

další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku a trvání poplatkové povinnosti, včetně
skutečností
zakládajících
vznik
nároku
na
úlevu
nebo
osvobození
od poplatku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5
Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku činí:
a) za psy chované v bytových domech: za prvního psa 800,-- Kč, za druhého a každého dalšího
psa 1 200,-- Kč,
b) za psy chované v rodinných domech a stavbách pro individuální rekreaci, ve kterých má
poplatník trvalý pobyt: za prvního psa 300,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 600,-- Kč,
c) za každého psa, jehož držitel je osoba starší 65 let nebo je poživatelem invalidního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu: 200,-- Kč, za druhého a každého dalšího psa 300,-- Kč.
(2)

V případě poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatník je povinen zaplatit poplatek za psa do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
V následujících letech je poplatek splatný do 15. února každého roku.
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Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba závislá na
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby a osoba,
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracená nebo opuštěná zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.

(2)

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

Čl. 8
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Nová Role č. 2/2018 o místním poplatku ze psů, ze dne
12. 12. 2018.
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Čl. 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. 1. 2020.

Podpis:

...................................
Jitka Pokorná, v.r.
starostka města

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce MěÚ dne: 19.12.2019
Obsah zveřejněn elektronicky dne: 19.12.2019

Podpis:

..........................................
Jiří Sýkora, v.r.
místostarosta města

Sejmuto dne: 6.1.2020
Sejmuto dne: 4.1.2020

Lenka Hegenbartová, odpovědný referent MěÚ Nová Role.
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Příloha č. 1 k bodu č. 10/10-3)

Město Nová Role
Zastupitelstvo Města Nová Role
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo Města Nová Role se na svém zasedání dne 18. 12. 2019 usnesením
č. 10/10-3) usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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 „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Město Nová Role touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Správcem poplatku je městský úřad, správa poplatku je výkonem přenesené působnosti a
provádí ji správce poplatku.

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a)

fyzická osoba,
1. přihlášená v obci,
2. které
byl
podle
zákona
upravujícího
České republiky povolen trvalý pobyt

pobyt

cizinců

na

území

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)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
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poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 ti
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné
číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově,
pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba
s bytem.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

Sazba poplatku činí 700,-- Kč a je tvořena:
a)

z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 450,--Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 4 507
tis. Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 4 507 tis. Kč děleno 4 370 (4 113 osob přihlášených na území obce + 257, počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) rovná se 1 031,-- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,--Kč.

(3)

V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6, písm. a, b, c, d
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
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kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví, nebo umístění v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 9.
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.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů jsou osvobozeny osoby, které:
a) jsou umístěny 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,
b) jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) jsou, jako nezaopatřené děti umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
d) jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
dále jsou od poplatku osvobozeny tyto osoby:
e) osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, kterým náleží průkaz ZTP či ZTP/P podle § 34
odst. 4 a 5 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
f) děti ve věku do dvou let ke dni 1. 1. daného roku, k němuž se poplatková povinnost vztahuje,
g) ostatní osoby ve věku 80 let a starší ke dni 1. 1. daného roku, k němuž se poplatková
povinnost vztahuje,
h) osoby, které jsou přihlášené na území města Nová Role, avšak po dobu celých 12 ti měsíců
daného roku, na nějž se poplatková povinnost vztahuje, žijí v zahraničí a tuto skutečnost
věrohodně doloží
i) poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, kteří vlastní na území města Nová Role
stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, jsou
současně na území města přihlášeny dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona č.565/1990Sb. o
místních poplatcích v platném znění a poplatek platí dle tohoto ustanovení. V případě, že
poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) je povinno platit společně a nerozdílně více osob, budou od
poplatku osvobozeny, bude-li v obci přihlášena alespoň jedna z těchto osob.
j) poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, kteří vlastní na území města Nová Role
byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba, mají
současně na území města pobyt dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona č.565/1990Sb. o místních
poplatcích v platném znění a poplatek platí dle tohoto ustanovení, v případě, že věrohodně
doloží, že byt nebo rodinný dům není po dobu celých 12 ti měsíců daného roku, na něž se
poplatková povinnost vztahuje, využíván.
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Čl. 7
Navýšení poplatku
(3)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(4)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.

(2)

V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.

(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne
14. 12. 2016.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 3. 1. 2020.

Podpis:

Podpis:
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......................................
Jitka Pokorná v. r.
starostka

Vyhlášeno vyvěšením na úřední desce MěÚ dne: 19.12.2019
Obsah zveřejněn elektronicky dne: 19.12.2019

..........................................
Jiří Sýkora, v. r.
místostarosta

Sejmuto dne: 6.1.2020
Sejmuto dne: 4.1.2020

Lenka Hegenbartová, odpovědný referent MěÚ Nová Role.
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