OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE
ÚHERČICE Č. 1/2009, O MÍSTNÍM
POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Zastupitelstvo obce Úherčice se usneslo dne 22. ledna 2009 vydat podle ust.
§ 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. i) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku, která doplňuje obecně závaznou vyhlášku O bce
Úherčice č. 4/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:
Z nění článku 3 s e nahrazuje tímto zněním:

SAZBA POPLATKU
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. a) a písm. b) této
vyhlášky činí 300 Kč a je tvořena:
a. z částky 150 Kč za kalendářní rok
b. z částky 150 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
2. Skutečné náklady činily v roce 2008 57 948 Kč a byly rozúčtovány takto:
57 948 : 132 (počet poplatníků) = 439 Kč (náklad na 1 osobu)
Z ruš uje s e Obecně závazná vyhláš ka obce Úherčice č. 1/2007, O mís tním poplatku za
provoz s ys tému s hromažďování, s běru, přepravy, třídění, využívání a ods traňování ko‐
munálních odpadů, ze dne 20. 3. 2007 a Obecně závazná vyhláš ka obce Úherčice
č. 1/2008, O mís tním poplatku za provoz s ys tému s hromažďování, s běru, přepravy, tří‐
dění, využívání a ods traňování komunálních odpadů, ze dne 31. 1. 2008.
Tato vyhláš ka nabývá účinnos ti dne 20. února 2009.
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