
  

 

Obecně závazná vyhláška Obce Malá Štáhle 

č. 1/2015 

 

 

 

Zastupitelstvo Obce Malá Štáhle vydává svým usnesením č.2./2015 zápisu č.4./2015 

ze dne 8.4.2015 v souladu s ustanoveními §10 písm.b) a c) a §84 odst.2 písm.i) zákona 

č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“). 

 

Článek I 

Účel a závaznost vyhlášky 

1. Touto vyhláškou Obce Malá Štáhle se mění znění OZV č.1/2012: 

 Příloha č.1 k OZV č.1/2012 

 

2. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby zdržující se na území obce 

Malá Štáhle. 

Článek II 

Přílohu č.1 k OZV č.1/2012 nahraďte textem Příloha č.1_2015 k OZV č.1/2012, která je 

přílohou této vyhlášky. 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

Tato vyhláška byla schválena dne 8.4.2015. 

 

 

 

 

 

________________________                                              ______________________ 

     Ing. Jiří Dvořák         Ing. Miroslav Pospíšil 

       místostarosta           starosta 

 



     Příloha č.1_2015 k OZV č.1/2012 

1) Určení poplatku za svoz jedné sběrné nádoby  (=poplatek pro podnikatelské subjekty)

Roční náklady na odvoz jedné domovní sběrné nádoby v roce 2014

   Celkové náklady na sběr a svoz odpadu

   Náklady na svoz separátu a velkoobjemových nádob mínus

   Náklady na svoz domovních sběrných nádob

   Počet sběrných nádob

   Vypočtené náklady na svoz jedné domovní sběrné nádoby

2)
Podle zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích, §10b ve znění pozdějších   

předpisů, tato částka může být maximálně 750,-Kč. 

Výpočet z nákladů za rok 2014:

Celkové náklady na sběr a svoz odpadu

Platba od 1 podnikatelského subjektu mínus

Náklady na sběr a svoz odpadu pro občany

mínus

Bonus za plasty EKO-KOM                 

Skutečné náklady na svoz a separaci odpadu

     Počet obyvatel k 30.12.2014:

     Počet rekreačních objektů plus

     Celkový počet poplatníků

Vypočtené náklady na 1 poplatníka

3) Pevná sazba   viz. čl.4, odst.(1)a)

Podle zákona č.565/1990Sb., o místních poplatcích, §10a ve znění pozdějších 

předpisů, tato částka nesmí překročit 250,-Kč za osobu a kalendářní rok.

Poznámka: vyhodnocení úspory pytlového sběru:

(Bonus za separaci odpadu v r.2014)  18.897,-Kč

Bonus za plasty EKO-KOM:                 13.319,-Kč

Náklady na sběr a svoz plastů:        6.774,-Kč

Úspora:   6.545,-Kč

Hmotnost vytříděných plastů:.   1.805 kg

Úspora za 1 kg vytříděných plastů 3,6 Kč/kg

463,- Kč

Stanovená částka 37,- Kč

93.454,-Kč

Bonus za separaci odpadu v roce 2014(bez plastů) 5.578,- Kč

Poplatek za 1 poplatníka na rok 2015: 500,- Kč

74.557,- Kč

150

11

161

13.319,-Kč

Stanovení poplatku na rok 2015.

97.720,- Kč

31.168,- Kč

66.552,- Kč

30 ks

2.218,- Kč

Skutečné náklady na sběr a svoz za 1 poplatníka    viz.čl.4, odst.(1)b)

97.720,-Kč

4.266,-Kč




