DODATEK Č. 1,

kterým se mění některá ustanovení
obecně závazné vyhlášky Obce Horní Krupá č. 2/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Horní Krupá ze dne 26.11. 2002 .
Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro:
1.

1. fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt činí 220,- a je tvořena:
a) z částky 75,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 145,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na osobu
podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 69 854,- Kč a rozúčtování je
provedeno v příloze č. 2, která je součástí této v vyhlášky;

2. fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu fyzická
osoba, činí 220,- Kč a je tvořena:
a) z částky 75,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 145,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na osobu podle
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady činily 69 854,- Kč a rozúčtování je provedeno v příloze č.2, která je
součástí této vyhlášky.
Čl. 4
Osvobození, úlevy

1. Dětem do 18 let je poskytnuta úleva ve výši 165,- Kč
2. Důchodcům je poskytnuta úleva ve výši 110,- Kč
Čl. 11
Tento dodatek č. 1 k vyhlášce č. 2/2001 nabývá účinnosti dne 1.1. 2003.
Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají beze změny.

Hugo Pelikán

Pavel Jindra

Starosta

místostarosta
Zveřejněno:

13. prosince 2002

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2001

Výpočet poplatku:

Celkové náklady na komunální odpad roce 2001 činily 69 854,- Kč a jsou rozúčtovány
ke dni 31.10. 2002:

na fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt v počtu 465
a na fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba v počtu 14.

Celkem

479

