Obecně závazná vyhláška
obce Černava č. 1/2018,
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Černava č. 3/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Černava se na svém zasedání dne 23.5.2018 usnesením
č. 9 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., 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:
Čl. 1
Změna článku 4 – Sazba poplatku
Obecně závazná vyhláška obce Černava č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se
mění v článku 4 v odstavci 1 takto:
Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 vyhlášky 3/2017 činí 600,- Kč a je tvořena:
a)
z částky
250,- Kč za kalendářní rok a
b)
z částky
350,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Výpočet sazby pro rok 2018:
Cena za dílo v roce 2017 celkem = 301 695,-Kč
Počet všech poplatníků evidovaných v kalendářním roce 2017 = 392
301 695,- Kč : 392 = 769,63
Náklady na jednoho poplatníka v roce 2017 činily 770 Kč
Čl. 2
Změna článku 6 - Osvobození
Článek 6 odstavec 2 se mění takto:
(2)
Od poplatku se osvobozují:
a)
fyzickým osobám, které pobývají déle než tři měsíce ve zdravotnickém zařízení
nebo v ostatních pobytových zařízeních sociálních služeb, které nejsou uvedeny v čl. 6 odst. (1)
b)
dětem, od narození do konce roku, ve kterém dosáhnou věku 1 roku.
Čl. 3
Změna článku 7 – Navýšení poplatku
Článek 7 odstavec 3 se mění takto:
Zvýšení poplatku uvedené v odstavci (2) OZV 3/2017 je totožné v souladu s § 11 zákona o
místních poplatcích i pro jeho nezaplacenou část. Zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku
a bude vyměřeno stejně, jak je uvedeno v čl. 7 odst. (1) OZV 3/2017. Zvýšení se nepředepíše,
nepřesáhne-li jeho částka v úhrnu za jedno poplatkové období, kterého se týká, 50 Kč.
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Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1.
2.

Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Černava č. 3/2018 zůstávají beze změn.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

………………. ..……………….
místostarostka

………………. ..……………….
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 30.5.2018
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:
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