Obec Bdeněves
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2017
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Bdeněves schválilo dne 4. 12. 2017 podle §17a) zákona č.185/2001 Sb.,o
odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů /dále jen
zákona/,v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84,odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení
Vyhláška stanoví poplatek za odpad podle předpokládaných oprávněných nákladů obce,
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem, rozvržený na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadající na
jednotlivé nemovitosti s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. Poplatek je příjem obce.
Čl. 2
Poplatník a plátce
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, kde
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství.
Plátce tento poplatek rozúčtuje mezi jednotlivé poplatníky.
Čl. 3
Správce poplatku
Správu poplatku vykonává obec Bdeněves /dále jen správce poplatku/. Při správě poplatku za
komunální odpad se postupuje podle daňového řádu (zák. č. 280/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
Čl. 4
Sazba poplatku
Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti, činí sazba poplatku pro r. 2018:
Popelnice – svoz 1x měsíčně (13 svozů) 120 l
633,- Kč
Popelnice – 1x za 2 týdny (26 svozů) 120 l
1.191,- Kč
Popelnice – 1x za 2 týdny (26 svozů) 240 l
2.551,- Kč
Popelnice – svoz 1x týdně (52 svozů) 120 l
2.299,- Kč
Popelnice – svoz 1x týdně (52 svozů) 240 l
4.714,- Kč
Popelnice – jednorázový svoz 120 l
78,- Kč
Popelnice – jednorázový svoz 240 l
132,- Kč
Nemovitost určená k rekreaci
400,- Kč

Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 1 / 2017 o poplatku na komunální odpad.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.

……………………..
Dana Šmídová
místostarostka obce

………….……………
Ing. Petr Chleborád
starosta obce

Vyvěšeno v listinné podobě i elektronicky na úřední desce dne: 05. 12. 2017
Jméno a podpis: Ing. Petr Chleborád
Sejmuto v listinné podobě i elektronicky z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

