OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012
OBCE M E T Y L O V I C E
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo Obce Metylovice se usneslo na svém zasedání konaném
dne 17. 09. 2012 Usnesením č. 8/2012 změnit podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s § 10 písm. d) zákona a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen Vyhláška) :

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 obce Metylovice o místních poplatcích, která nabyla
účinnosti dne 1. 1. 2011, se mění v Článku 32 a v Článku 34 a zní takto :

Článek 32
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 30 písm. a) Vyhlášky č. 1/2010 činí
450,- Kč bez DPH a je tvořena :
a) z částky 20,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 430,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za r. 2011 .
2. Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 30 písm. b) Vyhlášky č. 1/2010 činí
700,- Kč bez DPH a je tvořena :
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok
b) z částky 500,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za r. 2011 .

Článek 34
Osvobození a úlevy
1. Od poměrné části poplatku, odpovídající době jejich pobytu mimo místo trvalého bydliště,
se osvobozují poplatníci, kteří jsou:
a) ve výkonu vazby nebo výkonu trestu
2. Od poplatku ve výši 450,- Kč se osvobozují poplatníci, kteří:
a) v příslušném kalendářním roce se prokazatelně zdržují mino území České republiky,
bude-li tato skutečnost prokázána pro příslušný kalendářní rok správci poplatku.

Ostatní ustanovení Vyhlášky č. 1/2010 se nemění a zůstávají v platnosti.

Rozúčtování skutečných nákladů je uvedeno v příloze č. 1.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013

Ing. Lukáš H a l a t a
starosta

Ing. Radomír K u l h á n e k
místostarosta

Příloha č. 1
Vyúčtování odpadů r. 2011
Občané s trvalým pobytem na území obce k 31. 12. 2011
Uložení odpadu + doprava
Vybráno na poplatku od občanů
Náklady na 1 občana :
Poplatek na 1 občana
Rozdíl ve prospěch obce
Počet rekr. objektů k 31. 12. 2011
Uložení odpadu + doprava
Vybráno na poplatku
Náklady na 1 chatu
Poplatek na 1 chatu
Doplatek obce na 1 chatu

V Metylovicích 18. 06. 2012
Zpracovala : Růžena Vrbová

1.714

696.541,67 Kč
707.724,-- Kč
696.541,67 : 1.714 =
406,38 Kč
450,-- Kč
43,67 Kč

155.983,67 : 228 =

228
155.983,67 Kč
114.000,-- Kč
684,13 Kč
500,-- Kč
184,13 Kč

