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Město Nejdek
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015, 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 18.2.2015 usnesením
č. ZM/67/3/15 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 2014
činily a byly rozúčtovány takto:
Svoz sběrných nádob dle smlouvy o dílo a dodatků včetně navýšení ceny o inflaci + nově osazená
sběrná místa od 1.1.2014 do 31.7.2014 celkem
3 744 090, 16 Kč
Svoz sběrných nádob dle dodatečné smlouvy o dílo od 1.8. do 31.10.2014 celkem
1 776 783

Kč

Svoz sběrných nádob dle smlouvy o dílo od 1.11.2014 celkem

1 708 422

Kč

Cena za dílo a náklady celkem

7 229 295, 16 Kč

Výpočet kalkulace sazby pro rok 2015 –
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu se dělí
poplatníků evidovaných v roce 2014

počtem
8 639 osob

7 229 295, 16 Kč : 8 639 = 836, 82 Kč
Náklady na jednoho poplatníka v roce 2014 činily 836, 82 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 2015 se stanovuje ve výši celkem 550,- Kč.
Odst. 1) čl. 4 zůstává beze změny.
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2.
V čl. 6 odst. 2) písm. a) “ Úleva se poskytuje: “ se mění znění celého textu takto:
“ fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k pobytu v těžko přístupných lokalitách města ( tj.
Tisová č.p. 59, Nejdek, Nad Rolavou č.p. 696, Oldřichov č.p. 95 ) a majiteli nemovitosti
v těžko přístupné lokalitě č.p. 27 vysoká Štola, ve výši 50 % sazby poplatku uvedené v čl. 4 “

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

..................................
Jan Tóth
místostarosta

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

.................................
Ing. Lubomír Vítek
starosta

