OBEC Karlin
obecně závazná vyh|áškaé.1l2o13,
kterouse měni vyhláškaé,212012,
o místnímpoplatku ze provoz systémushromažďování,sběru, přepravy'
tříděni,vyuŽívánía odstraňováníkomunálníchodpadů
č.21l3l2o13
dne 16.í2.2013usnesením
se na svémzasedání
obceKar|ín
Zastupite|stvo
pop|atcích'
ve
Sb'' o místních
usnes|ovydatna zák|adě$ 14 odst.2 zákonač.565/1990
pism.
č.
h)
zákona
předpisů
s $ 10 písm'd) a $ 8a odst.2
a Vsou|adu
zněnípozdějších
předpisů,tuto obecně
128l2ooosb., oobcích(obecnizřízení),Ve zněnípozdějších
závaznou vyh|ášku(dále jen ,,vyh|áška..):

čl.t
obecně závazná vyh|áškač. 212012,o místnímpop|atkuza p|ovoz systému
sběru, přepravy,třídění'vyuŽívánía odstraňováníkomuná|ních
shromaŽd'ování,
odoadůse měnítakto:
Č|.4 včetněnadpisunovězní:
čt.l
Sazba poplatku
činí
460 Kča je tvořena:
(1) Sazba poplatkupro pop|atníka
roka
a) z částky 52,00 Kčza ka|endářní
rok.Tato částkaje stanovenana zák|adě
b) z částky4o8,o0Kčza kalendářní
nák|adůobce předchozíhoroku na sběr a svoz netříděného
skutečných
rok.
a kalendářní
odpaduza pop|atníka
komunálního
roku na sběr
ka|endářního
obce předchozího
(2) Rozúčtování
skuteěnýchnák|adů
komunálníhoodpadu.za osobu a kalendářnírok je
a svoz netříděného
součásttétovyh|ášky.
kterátvořínedílnou
obsaŽenov pří|oze,
stavbyurčené
(3) V případězměny místapobytufyzickéosoby,změny V|astnictví
roku
ka|endářního
domuv průběhu
rekreaci,
bytuneborodinného
k individuá|ní
měsíců
se pop|atekp|atív poměrnévýši,která odpovidápočtuka|endářních
ka|endářnímroce. Dojde.like změně
pobýu nebo v|astnictví
v přÍs|ušném
měsíce,je pro stanovenípočtuměsícůrozhodnýstav
v průběhuka|endářního
dnitohotoměsíce.
k oos|ednímu

Č|.5 včetněnadpisunovězni:

ěl.s
Splatnost PoPlatku

je sp|atnýve
dle čl.2 odst. 1 písm.a) tétovyh|áŠky
(1) Poplatekpro poplatníka
dvou stejnýchsplátkách,vŽdy nejpozdějido 28.02.a do 31.08' přís|ušného
kalendářníhoroku.Pop|atekmůŽebýtuhrazenrovněŽjednorázovézace|ý
roku.
ka|endářního
rokk 31.03.přís|ušného
ka|endářni
dle č|.2 odst. 1 písm.b) tétovyh|áškyje sp|atný
(2) Poplatekpro pop|atníka
roku.
ka|endářního
jednorázověnejpozději
do 31.08.přís|ušného

(3)Vznikne-lipop|atkovápovinnostpodatusplatnostiuvedenémvodst.1,je
poplateksp|atnýnejpozdějido15'dneměsíce,kteýnás|edujepoměsíci,ve
kterémpop|atkovápovinnostvznik|a,nejpozdějivšakdokoncepřís|ušného
roku.
kaIendářního
nadpisunovězní:
Č|.6 včetně

čt.s
osvobození a ú|evy
se osvobozují:
(1) od pop|atku
rok've kterémse narodi|y'
a) děti'a to za kalendářní
pobýu úřednězrušena místotrva|ého
ktenýmby|údajo trva|ém
bi poplatníci'
č.p.60'
na adreseKar|ín
oh|ašovny,
pobýumajínynív sÍd|e
s trva|ýmpobýemv obci,kteříse všakna adresesvéhotrva|ého
c) popÍatníci
pobytneníznám,
a jejichskutečný
pobýu nezdrŽují
stavbu,byt
kteřímajív obci trva|ýpobý a majíve v|astnictví
d) popiatníci,
neborodinnýdům,vekteýchneníh|ášenakpobytuŽádnáfyzickáosoba
pobýu'
a obci platíz titulutrva|ého
e)pop|atníci,kteřísevmístětrvaléhopobýunezdrŽujivícejak6posobě
roku(tuto
jdoucíchka|endářních
přís|ušného
ka|endářního
měsíců
proh|ášením).
potvrzením
nebočestným
do|oŽí
skutečnost

čt.rr
Účinnost
1. ledna20.14.
nabýváúčinnosti
Tatoobecnězávaznávyh|áška

rjaKrpaIová

TomášStávek
místostarosta
descedne:
Vyvěšenona úřední
deskydne::;
Sejmutoz úřední

I
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'+--J*..t--'-
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Pří|ohak obecnězávaznévyh|ášceé,.1l2o13
Rozúčtovánínákladůna sběr a svoz netříděnéhokomunálníhoodpadu za
kalendářní rok2o12
Skuteěnénáklady za rok 2o12
Svoz SKO:
U|oŽení
sKo:

30 054'00Kč
67 374'00Kč

Náklady ce|kem

97 428.00Kě

Početobyvate|k 31.12.2012
pobytem'cizinci
osoby s trva|ým
V|astníci
stavby,určené
k individuá|ní
rekreaci,vlastníci
rodinných
domů,ve kteryich
neníh|ášena
k pobytu
Žádnáfyzickáosoba
Pop|atnícicelkem

218
21
239

Výpočtový
vzorec:
= sazba pop|atku
nák|adydě|enopočetobyvate|
97 428:239 = 4o7,64Kě, po zaokrouh|ení
nahoru408'00Kě.
je stanovenadruhás|ožkasazbyop|atku
Z tétočástky
d|eč|.4 odst.,l písm.b) vyhlášky.

