Městys Doudleby nad

Orlicí

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 ze dne 01. 12. 2011,
kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo městyse Doudleby nad Orlicí se na svém zasedání dne 01. prosince 2011 usneslo
vydat podle ustanovení § 14 zákona odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
zákona, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), tuto Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 1
v článku 4 – Sazba poplatku,
se nahrazuje text novým zněním:
(1)

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 480,- Kč a je tvořena:
a) z částky 230,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.

(2)

Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
699 514,75 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 699 514,75 děleno 1963 (1908 počet osob k 01. 12. 2011 s trvalým pobytem na
území obce + 55 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 356,35 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

Čl. 2
článek 6 – Osvobození a úlevy
se mění a doplňuje:
a)
c)

poplatníci, kteří v daném kalendářním roce pobývají mimo území ČR (doloží např.
čestným prohlášením),
poplatníci, jejichž skutečný faktický pobyt není znám po dobu delší 1 roku.

Čl. 3
článek 7 – Navýšení poplatku
se mění a doplňuje:
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu úřad
městyse poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.1

Čl. 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Podpisy:

..................................................
Jiří Skalický
místostarosta

Vyvěšeno dne: .........................

.......................................................
Jiří Kaplan
starosta městyse

Sejmuto dne: ..............................

Razítko a podpis orgánu potvrzujícího vyvěšení a sejmutí:

1

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

