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OBECNE ZA V AZNA VYHLASKA

VY,

OBCE ZDARKY č. 2/2009

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v katastrálním území Obce Žd'árky

Zastupitelstvo obce Žďárky se na svém zasedání dne 28.12.2009
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
č. 32012002 Sb., a v souladu s § 10 písmo d) zákona č. 128/2000 Sb.,
zřízeni), ve znění zákona č. 31312002 Sb., a § 84 odst. 2 písmo h) zákona
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

usneslo vydat na
ve znění zákona
o obcích (obecni
č. 128/2000 Sb.,

ČI. 1
(1) Článek 4 obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od traňování komunálnich odpadů se
mění:
1) Sazba poplatku čini 370,-Kč za osobu uvedenou v čI. 2 a kalendářní rok aje tvořena:
a) částka 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok
b) částka 120,-Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na
sběr a voz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2)

Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadla
osobu je obsaženo v příloze č.l této obecně závazné vyhlášky.

ČI. 2
činnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení,
přičemž dnem vyhlášení této obecně závazné vyhlášky je první den jejího vyvěšení na úřední
desce .
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.12.2009

ejmuto z úřední desky dne:
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Příloha k obecně závazné

yhlášce č. 2/2009

Rozúčtování nákladů na sběr a voz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
áklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2008:
Počet poplatníků dle čI. 2 písmo a):
Počet poplatníků dle čI. 2 písmo b):
Náklady na jednoho poplatníka: 220968,01,-Kč : 600
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368,28 Kč

220968,01,- Kč
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