OBEC DŘETOVICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Dřetovice se na svém zasedání dne 21.3.2013 usnesením č. 6, 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 (dále jen „vyhláška“):
DODATEK č. 1/2016
Zastupitelstvo obce Dřetovice se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č. 4, usneslo vydat
tento dodatek:
ČÁST I.
Čl. 1 – 3 zůstávají bezezměny.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 560,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b)

(2)

z částky 310,- 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 2015.

Skutečné náklady roku 2015 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 152591,74
Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 152591,74 Kč děleno 491 tj. (470 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 6 osob
s pobytem na území obce ((cizinci)) + 15 počet staveb určených nebo sloužících k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 310,78
Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 28 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 310,Kč.

(3)

V případě změny místa trvalého pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu 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 Čl. 10
Čl. 5 – 9 zůstávají bezezměny
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2016.

...................................
Renata Dobrá
místostarosta

..........................................
Vladimír Raška
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.11.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 15.12.2016
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Poznámka:
Počet obyvatel k 31.12.2015: 470
Počet cizinců k 31.12.2015: 6
Počet objektů k individuální rekreaci: 15
Výdaje KO + netříděný = 369570,04 Kč
Výdaje za nebezpečný odpad = 11032,70 Kč
Příjmy = 228011,-Kč
Náklady celkem: 152591,74 Kč.
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