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O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 30. listopadu 2006,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Český Krumlov vydává dne 20. 11. 2006 podle ustanovení §
14 odst. 2 zákona č.555/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Obecně závazná vyhláška č. 8/2005, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se
mění a doplňuje takto:
I.
(1) V článku 5 v odst. 1 se zrušuje text „a)
s trvalým pobytem na adresách: 5. května
č. p. 307 a č. p. 308 a Důlní 269, protože zde
město nezajišťuje svoz a likvidaci komunálního odpadu.“ a dosavadní písm. b) až g) se
označují jako písm. a) až f).
(2) V článku 6 Splatnost poplatku a ohlašovací povinnost odst. 1 zní
„Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5.
příslušného kalendářního roku.“
(3) Za Přílohu č. 1 se vkládá Příloha č. 2,
která zní:
„Příloha č. 2
Poplatek pro rok 2007
Výše poplatku pro rok 2007 činí 444 Kč a
je tvořen takto :
a) z částky 194 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena jako část skutečných

nákladů (výdajů) města Český Krumlov
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečně náklady
(výdaje) činily 6 114 246 Kč dle fakturace
společnosti Služby města Český Krumlov,
s.r.o., a po rozúčtování pro počet trvale hlášených obyvatel na území města ke dni 31.
10. 2006 ve výši 13 914 a 26 staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci,
ve kterých není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, činily náklady 438 Kč
na jednoho obyvatele.“
II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1.
2007.
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