Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 3/2014
ze dne 6. října 2014
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ze dne 17. prosince 2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 6.10.2014 usnesením č. 2014/05/VI
usneslo vydat na základě § 10b a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
V příloze č. 1 se nahrazuje dosavadní znění a nově zní:

1. Výpočet sazby poplatku (obecně):
Vzorec: Stanovení sazby poplatku S = S1 + S2
S1 je max. 250 Kč
S2 = C / ( Fa + Fb), v případě, že je S2 > 250 Kč, pak S2 = 250 Kč
Vysvětlivky:
S...................................... celková sazba poplatku na fyzickou osobu a rok
S1.................................... první položka sazby poplatku na fyzickou osobu a rok (do maximální
výše 250 Kč) stanovená rozhodnutím zastupitelstva
S2....................................druhá položka sazby poplatku na fyzickou osobu a rok (rozúčtování
nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na fyzickou osobu)
C......................................cena netříděného odpadu (TKO), kterou město zaplatilo pověřené
osobě za předchozí kalendářní rok (oproti roku, kdy byla schválena tato příloha)
Fa...............................počet poplatníků dle čl. 2, odst. 1, písm. a) OZV č. 3/2012
Fb...............................počet poplatníků dle čl. 2, odst. 1, písm. b) OZV č. 3/2012

2. Výpočet sazby poplatku pro rok 2015:
C = 4,728.943,-- Kč (3,327.772,-- Kč svozové služby, 382.705,-- Kč koše, 172.807,-- Kč VOK,
845.659,-- Kč sběrný dvůr); faktury jsou k nahlédnutí na HFO MěÚ
Fa = 6181 osob (dle matriky MěÚ k 31. 12. 2013)
Fb = 128 osob (dle HFO MěÚ k 31. 12. 2013)
S 2 = 4,728.943,-- Kč/ (6181 + 128) = 749,56 Kč = > S2 = 250,-- Kč
S 1 = 250,--Kč (stanoveno rozhodnutím zastupitelstva)
S = 250 + 250 = 500,-- Kč
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Čl. II
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2013 ze dne 16. 12 2013.

Čl. III
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

………………………
Ing. Michael C a n o v
starosta

…………………
Zita Václavíková
místostarostka
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