Město Nejdek
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 6 / 2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Nejdek se na svém zasedání dne 26.3.2014 usnesením
č. ZM/312/19/14 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 a § 10b odst. 4 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o místních
poplatcích), 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“):
Čl. 1
Změna
1.
čl. 4 odst. 2) nově zní:
(2) Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok
2013 činily a byly rozúčtovány takto:
Svoz sběrných nádob celkem dle smlouvy o dílo a dodatků včetně navýšení ceny o inflaci +
nově osazená sběrná místa
celkem

6 283 008,10 Kč

Výpočet kalkulace –
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu se dělí počtem fyzických osob
přihlášených k pobytu k 1.1.2014 8 164
počtem nemovitostí (staveb k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů) ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 453
celkem

8 617 poplatníků

6 283 008,10 Kč : 8 617 = 729,14 Kč
Náklady na jednoho poplatníka činí 729,14 Kč.
Sazba poplatku pro fyzickou osobu dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích
činí 250,- Kč.
Sazba poplatku pro fyzickou osobu dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích
činí 300,- Kč.
Poplatek pro rok 2014 se stanovuje ve výši celkem 550,- Kč.
Odst. 1) čl. 4 zůstává beze změny.

2.
V čl. 6 odst. 2) se doplňuje text do závorky:
“ a majiteli nemovitosti č.p.27 Vysoká Štola “

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

..................................
Dana Schwarzová
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:14.3.2014
Sejmuto z úřední desky dne:

.................................
Ing. Vladimír Benda
starosta

