Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Nedakonice 2/2015,
O místních po platcích

Obec N e d a k o n i c e

Vyhlášena dne: 21.12.2018

OZV Č. 2/2018

ZMĚNA VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce Nedakonice se na svém zasedání dne 20. 12. 2018 usnesením č. 215/ZO/2018 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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:
Obecně závazná vyhláška, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Nedakonice č.
2/2015, O místních poplatcích.
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška obce Nedakonice č. 2/2015, O místních poplatcích se mění takto:
1. Čl. 13 včetně nadpisu zní:
„Čl. 13“
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

za provádění výkopových prací ............................................................................. 5,- Kč
za umístění skládek (např. pro uložení dřeva, stavebního materiálu, aj.) ............ 10,- Kč
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb....... 10,- Kč
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje ..... 10,- Kč
za umístění stavebních zařízení ........................................................................... 10,- Kč
za umístění reklamního zařízení .......................................................................... 10,- Kč
za užívání prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních
děl ......................................................................................................................... 20,- Kč

2. Dále se stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ....................................................550,- Kč/rok
b) za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných akcí ........ 1 500,- Kč/atrakci/týden
c) za umístění zařízení cirkusů .................................................................... 1 500,- Kč/den
2. Čl. 27 včetně nadpisu zní:
„Čl. 27“
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 530,- Kč a je tvořena:
a) z částky 67,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a
b) z částky 463,- 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.
3. Příloha č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1 Náklady a jejich rozúčtování“
Skutečné náklady roku 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
750 818,68,- Kč.
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OZV Č. 2/2018

ZMĚNA VYHLÁŠKY O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Počet poplatníků stanovených dle čl. 25 odst. 1 je 1 620.
(1600 – počet osob s trvalým pobytem na území obce + 10 – počet cizinců, kterým byl
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů + 10 staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba)
Výpočet sazby poplatku dle čl. 27 odst. 1 b):
750819 / 1620 = 463,- Kč poplatníka / rok
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2019.

………………………..
Ing. Zdeněk Otrusina
místostarosta

……………………………
Jaromír Klečka
starosta obce

[7] § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
[8] § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
[10] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ………………………
Sňato z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………….
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