Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2001, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu.
Zastupitelstvo obce Hrejkovice se na svém zasedání dne 19. 1. 2005 usnesením č.1/05 usneslo vydat
na základě § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst.2 písm.i)
zákona č.128/2000 Sb., a zákona č.185/2001 Sb.,§ 84, tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č.1/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, se mění a doplňuje takto:
1. Čl. 3 až 5 se včetně nadpisu ruší.
2. Čl. 3 včetně nadpisu zní: „Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 400,-- Kč a je tvořena
a) z částky 150,-- Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce
předchozího roku (2004) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu činily 154 351,-- Kč a byly rozúčtovány takto:
Počet trvale bydlících poplatníků…………………………….. 450
Počet staveb sloužících k rekreaci……………………………. 67
Náklady obce na jednoho poplatníka………………………… 299,-- Kč
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se na sazbu poplatku dle písm. b) započítává
250,-- Kč, což je zákonný limit této sazby.
(2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm.b) této vyhlášky činí 500,-- Kč a je tvořena
a) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok
b) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena stejným způsobem jako v čl. 3 odst.1
písm.b)“.
3. Čl. 4 včetně nadpisu zní: „Osvobození
Od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let věku.“
4. Čl. 5 včetně nadpisu zní: „Splatnost
(1) Poplatek je pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) vyhlášky č. 1/2001 splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 31. 8. běžného roku. Toto ustanovení nevylučuje možnost
zaplacení celé sazby k 31. 3. běžného roku.
(2) Poplatek je pro poplatníka podle čl. 2 písm. b) vyhlášky č. 1/2001 splatný jednorázově nejpozději do
31. 8. běžného roku.
Čl. II
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 19. 1. 2005 z naléhavého obecného
zájmu.
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