Obec Horní Krupá
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2006, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelstvo obce Horní Krupá se na svém zasedání dne 18.12. 2007 usneslo vydat
na základě § 14 odst.2 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:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů se mění a doplňuje takto:
Čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 se mění a zní:
1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) , b) činí 370,- Kč za kalendářní
rok1 a je tvořena:
a) z částky 120,- Kč a
b) z částky 250,- Kč .

2) Sazba poplatku podle odstavce 1) písm. b) je stanovena podle skutečných nákladů obce
roku 2007 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování nákladů na
osobu a rok je provedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 se mění a zní:
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci podle čl. 2, písm. a) s trvalým pobytem v Krátech -čp.37, v osadě Údolí –
čp. 9 a osoby, které se v obci prokazatelně dlouhodobě nezdržují,
a)

poplatníci podle čl. 2, písm. b), kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci u Lyseckého mlýna, č.e. 2,3,4,6,7,8,9,10,11,95 a v Údolí č.e. 5,
(2) Úleva se poskytuje poplatníkům podle čl. 2, písm. a):

1

§10b odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů „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.“

a) děti a mladiství do 18-ti let věku

ve výši 280 Kč

b) občané starší 65 let k 1.1. 2008
(3)

ve výši 185 Kč

Vznik nároku na osvobození nebo úlevu od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku

oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
nárok na osvobození nebo úlevu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik
nároku na osvobození nebo úlevu.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2008.

........................................
Pavel J i n d r a
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19. prosince 2007
Sejmuto z úřední desky dne: 25. ledna 2008

…............................
Hugo P e l i k á n
starosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok:
1) Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za rok 2007 (1. – 11.)
114 307,-Kč
platba za svoz KO za 4. čtvrtletí (dle smlouvy)
Celkem

13 704,- Kč
128 011,- Kč

2)Počet osob s trvalým pobytem k 1.1. 2007.
475
3)Počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci
22
___________________________________________________________________
4)Počet celkem

497

5)Výpočet:(náklady:počtem celkem) 128 011: 497= 257,56, zaokrouhleno na 258.
6) Skutečné náklady za rok 2007 :

Datum vyhotovení: 18.12. 2007

258,- Kč na osobu a rok

