M STO NOVÉ M STO POD SMRKEM

OBECN ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
. 2/2007
o místním poplatku za provoz systému shromaž ovaní, sb ru, p epravy,
t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad
v územním obvodu m sta Nové M sto pod Smrkem
Zastupitelstvo m sta Nové M sto pod Smrkem se na svém 5. ve ejném zasedání
konaném dne 2. kv tna 2007 usnesením . 38/07/ZM usneslo vydat na základ § 14 odst. 2
zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon
o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecn závaznou vyhlášku:
lánek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromaždování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad na území m sta Nové M sto
pod Smrkem (dále jen poplatek).
lánek 2
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 15 dn
ode dne, kdy tato skute nost nastala.
2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, p íjmení, datum narození
a trvalý pobyt.
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lánek 3
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku iní 500,-- K a tvo í ji:
a) ástka 250,--K za poplatníka a kalendá ní rok,
b) ástka 250,--K stanovená na základ skute ných náklad obce p edchozího roku
na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu za poplatníka a kalendá ní rok.
2) Rozú tování náklad p edchozího roku za sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu
za osobu je obsaženo v p íloze této obecn závazné vyhlášky.
lánek 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný od 1. dubna do 30. ervna daného roku.
lánek 5
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci pobývající po dobu nejmén 6 m síc v lé ebném nebo
zdravotnickém za ízení,
b) poplatníci pobývající po dobu nejmén 1 rok mimo území R.
2) Úleva se poskytuje:
a) na domácnost s po tem osob hlášených k trvalému pobytu 4 a vyšším,
a to ve výši 100,-- K za každou osobu v domácnosti.
lánek 6
Zrušující ustanovení
Zrušuje se obecn závazná vyhláška m sta . 2/2001 o místním poplatku za provoz
systému shromaž ovaní, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních
odpad v územním obvodu m sta Nové M sto pod Smrkem a obecn závazná vyhláška
m sta . 4/2004, kterou se m ní a dopl uje vyhláška . 2/2001.
lánek 7
Ú innost
Tato obecn závazná vyhláška obce nabývá ú innosti dnem 1. ervence 2007

……………………………
Ing. Pavel Smutný
starosta

…………………………………
Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka
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Vyv šeno na ú ední desce M stského ú adu dne:
Sejmuto z ú ední desky M stského ú adu dne:
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10. 5. 2007

P ÍLOHA

k
OBECN ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE . 2/2007
o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb r, p epravu,
t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad
v územním obvodu m sta Nové M sto pod Smrkem
dle l. 3 odst. 2 této obecn závazné vyhlášky
POPLATEK, KTERÝ JE MOŽNO VYÚ TOVAT NA ZÁKLAD SKUTE NÝCH
NÁKLAD ZA SB R A SVOZ NET ÍD NÉHO ODPADU ROKU 2006
Po et obyvatel trvale hlášených pro celou oblast Nového M sta pod Smrkem
FO která má ve vlastnictví stavbu ur enou nebo sloužící k rekreaci
Celkový po et obyvatel zpoplatn ných dle vyhlášky
1. dle § 10 odst.3 písm. a) zák . . 565/1990 Sb., o místních poplatcích

3885
81
3966
250,-- K /os./rok

2. dle § 10 odst.3 písm. b) zák. . 565/1990 Sb., o místních poplatcích ástka
stanovená na základ skute ných náklad na sb r a svoz net íd ného odpadu:
- Sm KO - sb rný dv r
- Sm KO - m sto

256.003,00
2.228.964,00

Celkové náklady:
Náklady na osobu/rok

2.484.967,00
627,-500,--

Celkový poplatek:

Schváleno:
Starosta:

Místostarosta:

4

Faktury za odpad 2006
Sb rný dv r
datum vystavení
31.1.2006
28.2.2006
31.3.2006
31.3.2006
31.3.2006
30.4.2006
2.5.2006
31.5.2006
31.5.2006
30.6.2006
30.6.2006
30.6.2006
30.6.2006
30.6.2006
7.8.2006
31.7.2006
31.7.2006
31.8.2006
30.9.2006
30.9.2006
30.9.2006
31.10.2006
31.10.2006
31.10.2006
31.11.2006
12.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006
31.12.2006

CELKEM

Celkové náklady
4.616,00
7.626,50
3.903,00
5.528,50
2.142,00
37.438,50
18.611,60
1.218,50
30.762,50
3.736,50
15.000,00
10.710,00
24.291,00
2.166,00
11.900,00
3.359,50
24.393,00
28.488,50
2.189,50
27.737,50
3.736,50
20.253,80
28.346,50
1.085,50
19.162,00
14.898,80
10.710,00
15.000,00
3.736,50
20.716,50
4.379,00

ástku kterou lze
použít na výpo et
poplatku
4.616,00
7.626,50
3.903,00
5.528,50
30.677,50
1.218,50
27.244,50
3.736,50
24.291,00
2.166,00
24.393,00
28.488,50
2.189,50
24.360,50
3.736,50
21.448,50
1.085,50
19.162,00
3.736,50
16.394,50
-

407.843,70

256.003,00
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firma
poznámky

SO 6.761,00
monitoring
SO -3.518,00
Pronájem dvora
Obsluha dvora

SD – sklo
SO

SO – 3.377,00
monitoring
SO – 6.898

PET – SD
Obsluha dvora
Pronájem dvora
SO – 4.322
SO

Faktury p ijaté 2007
M sto
datum vystavení

ástka

31.3.2006
30.6.2006
30.9.2006
31.12.2006

643063,50
608.944,00
628.561,50
614.543,00

CELKEM

2.495.112,00

ástku kterou lze použít
na výpo et poplatku
583.240,50
557.209,00
551.266,50
537.248,00

2.228.964,00

separace
59.823,00
51.735,00
77.295,00
77.295,00

266.148,00

Celkové náklady
Celkem
sb rný dv r
svoz m sto
CELKEM

407.843,70
2.495.112,00
2.902.955,70
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na poplatek
256.003,00
2.228.964,00
2.484.968,00

