Obec Hrádek
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2008,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Zastupitelstvo obce Hrádek se na svém zasedání dne 11. prosince 2008 usnesením č.
432/12/27 Z 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), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění a
doplňuje takto:

1. Čl. 38 se mění a nově zní:
Čl. 38
Sazba poplatků

1) Sazba poplatku činí 469,- Kč a je tvořena:
a) z částky 219,- Kč za osobu poplatníka a kalendářní rok.
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce předcházejícího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
viz. Příloha č. 2.
2) 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.

2. Za článek Čl. 38 se vkládá nový článek 38a, který zní:
Čl. 38a
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se osvobozují poplatníci:
a) kteří mají trvalý pobyt stanoven na adrese ohlašovny Obecního úřadu Hrádek,
b) kteří se nejméně po dobu jednoho, toho kterého kalendářního roku, nezdržují
v obci Hrádek.
2) Úlevy v platbě poplatku se neposkytují.

Čl. II
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.

………….…………….
Mgr. Roman Štrunc
místostarosta

………….…………….
Ondřej Kubic
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2008
Sejmuto z úřední desky dne:

30. 12. 2008

Příloha č. 2 Rozúčtování skutečných nákladů obce předcházejícího roku za sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu

1. Skutečné náklady předcházejícího roku činily 440.389,- Kč
2. Počet poplatníků 939 ( 927 + 12 )
3. Náklady na jednoho poplatníka:

440.389 : 939 = 469,- Kč.

……………………….
Mgr. Roman Štrunc
místostarosta

…………………………
Ondřej Kubic
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 12. 2008
Sejmuto z úřední desky dne:

30. 12. 2008

