OBEC HODĚJICE
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
kterou se mění a doplňují některé obecně závazné vyhlášky obce Hodějice
Zastupitelstvo obce Hodějice se na svém zasedání dne 14. 2. 2011 usnesením č.6
usneslo vydat na základě § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
ČI. 1

Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
1. ČI. 4 odst. 1 výše uvedené vyhlášky se ruší a nahrazuje novým textem takto:
ČI. 4
Sazba poplatku
(1)

(2)

Sazba poplatku pro poplatníka podle čI. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí
450,-Kč a je tvořena:
a)

z částky 200,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu činily: 425741,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 425741 děleno 918 (počet osob s trvalým pobytem na území obce a
počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 464 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čI. 4 odst. 1 písmo b) vyhlášky
ve výši 250, - Kč.
2. Číslo odstavce (2) čI. 4 OZV č. 1/2011 se mění na číslo odstavce (3).
3. Článek 6 Osvobození a úlevy se doplňuje o odst. 2, který zní takto:
(3)

Nárok na úlevu na poplatku ve výši 100,- Kč má fyzická osoba ve věku
do 15 let (včetně roku, v němž dosáhne 15 let).

4. Změnou článku 4 OZV č. 1/2011 se ruší příloha č. 1.
5. Ostatní ustanovení OZV č. 1/2011 zůstávají nezměněna.

ČI. 2

Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o místních poplatcích
1. V čl. 3 výše uvedené vyhlášky se ruší odst. (4).

2. ČI- 12 výše uvedené vyhlášky se ruš( a nahrazuje novým textem takto:
(1)

(2)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
10,- Kč
b)

za umístění stavebního zařízení

2,- Kč

c)

za umístění lunaparků a jiných strakcí

20,- Kč

d)

za umístění skládek

4,- Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a)
b)

za umístění stavebního zařízení
za umístění reklamního zařízení

.

1 000,- Kč/měsíc,
2 000,- Kč/rok .

3. ČI- 13 odst. (1) a (2) výše uvedené vyhlášky se zrušují a nahrazují novým
textem takto:
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu 1 dne nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství,
b)

při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší spolu se
splněním ohlašovací povinnosti stanovené v čl. 11 odst. (3).

(2) Poplatek ve výši stanovené

podle čl. 12 odst. 2 písmo a) je splatný

nejpozději do konce příslušného měsíce a poplatek ve výši stanovené podle
čl. 12 odst. 2 písm.b) je splatný nejpozději do konce prvního měsíce užívání
veřejného prostranství.

4. V čl. 19 odst. (2) písmo a) a b) výše uvedené vyhlášky se za slova "místními"
vkládají slova "neziskovými".
5. Ostatní ustanovení OZV č. 2/2011 zůstávají nezměněna.

ČI. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne
vyhlášení.

I patnáctým dnem po dni
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Mgr. Lenka Záleská
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

OBEC HODĚJICE
okr. Vyškov

6H4 () J Slavkov u Brna
ico 291773

lahoslava Suchánková
starosta
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