oBEc Karlín
obecně závazná vyhláškač,.1 12014,
kterou se měnívyhláškač' 212012,
ve zněnípozdějšíchzměn,

o místnímpoplatkuza provozsystémushromaŽd'ování,
využívání
a odstraňování
sběru,přepravy,třídění'
komuná!ních
odpadů

na území
obce Karlín

Zastupite|stvo
obce Kar|ínse na svémzasedánídne 15'12.2014usnesenímč,.312/2014
ve
usneslovydat na zák|adě $ 14' odst. 2 zákona č.565/1990Sb., o místníchpop|atcích,
předpisůa v sou|adus $ 10 písm.d) a $ 84 odst.2 písm.h) zákona ě.
zněnípozdějších
předpisů, tuto obecně
128/2000sb.' o obcích(obecnízřízení),ve znění pozdějších
jen
závaznouvyhlášku(dá|e ''vyh|áška..):

čt.t
obecně závazná vyh|áškaě' 212012,ze dne22.12.2012,ve zněnípozdějších
změn
poplatkuza pÍovozsystémushromaŽďování,
o místním
sběru, přepravy,třídění'
vyuŽívání
a odstraňování
komuná|ních
odpadů,ve zněníozv č. 112013,na území
obce Kar|ín
se měnítakto:
Č|.4 včetněnadpisunovězní:

čt.a

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatkupro pop|atníka
ěiní400 Kča je tvořena:
a) z částky 73'00 Kčza ka|endářní
roka
b) z částky327 '00 Kéza ka|endářnírok.Tato částkaje stanovenana zák|adě
skutečných
nákladůobce předchozíhoroku na sběr a svoz netříděného
komuná|ního
odpaduza pop|atníka
a ka|endářní
rok.
(2) Rozúčtování
skutečných
nák|adů
obce předchozího
ka|endářního
roku na sběr
a svoz netříděného
komuná|ního
odpadu za osobu a ka|endářnírok je
obsaženov pří|oze,
kterátvořínedí|nou
součásttétovyhláŠky.
(3) V případězměny místapobytufyzickéosoby,změny v|astnictví
stavbyurčené
k individuá|ní
rekreaci,bytuneborodinného
domuv průběhuka|endářního
roku
se pop|atekp|atív poměrnévýši,která odpovídápočtuka|endářních
měsíců
pobýu nebo v|astnictví
v přís|ušném
kalendářnímroce. DojdeJi ke změně

měsíce,je pro stanovenípočtuměsícůrozhodnýstav
V průběhuka|endářního
dni tohotoměsíce.
k pos|ednímu

Čl.rr
Účinnost
í. |edna2015.
nabýváúčinnosti
Tatoobecnězávaznávyh|áška

Pavel lvan
místostarosta

ffil

Krpa|ová

OB;i,,''i
K r'i F{

Vyvěšeno
na úřednÍ
descedne: 16.12.2014
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Sňatoz úřednÍ
deskydne:
Vyvěšenona e|ektronické
úřední
descedne:
Sňatoz e|ektronické
úřednÍ
deskydne:

16.12. 2014
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1.r

Pří|ohak obecnězávazné
vyh|ášce
č.112014
Rozúčtování
nák|adúna sběr a svoz netříděného
komunálnihoodpadu za
ka|endářnirok 20í3
Skuteěné
nák|adyza rok 2013
Skutečné
nák|adyna sběra svoznetříděného
komuná|ního
odpadu

77.714,00
Ké

Nákladycelkem

77.714.oo
Ké

Početobyvate|k 31.12.20,|3
pobytem,cizinci
osoby s trva|ým
V|astnícistavby,určené
k individuá|ní
rekreaci,v|astníci
rodinných
domů,ve kteých neníh|ášena
k pobytu
Žádná fyzická osoba
Pop|atnícicetkem

217

21
238

Výpočtový
vzorec:
nák|adydělenopočetobyvate|= sazba pop|atku
77.714:238 = 326'53Kč,po zaokrouh|ení
nahoru327'00Kč.
Z tétoěástkyje stanovenadruhás|oŽkasazbypop|atku
d|eč|.4 odst'.1písm.b) vyh|ášky'

