Město Sezemice
Obecně závazná vyhláška Města Sezemice
č. 2/2005
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Sezemice vydalo dne 6.12. 2005 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Článek 1
Oddíl II., čl. 4-Sazba poplatku, odst. 1) se mění takto:
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky činí 420,Kč a je tvořena
a) z částky 170,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005 činily
925.392,- Kč a byly rozúčtovány takto:
- počet osob s trvalým pobytem na území města Sezemice
- počet vlastníků staveb určených nebo sloužících k individuální
rekreaci na území města Sezemice
- celkový počet poplatníků
Skutečný náklad na 1 poplatníka

3194
106
3300
281,- Kč

Článek 2
Oddíl II., čl. 6-Osvobození a úlevy, odst. 2) se mění takto:
Od poplatku je osvobozen poplatník dle čl. 3 odst. 1 písm. a),
a) který se v kalendářním roce, tj. od 1.1. do 31.12., trvale zdržuje mimo území České
republiky,
b) který se dlouhodobě zdržuje v sociálních zařízeních (domovy důchodců, LDN) mimo
území města Sezemice
c) který je ve výkonu trestu nebo je ve vazbě
d) kterému byl zrušen trvalý pobyt, je evidenčně hlášen na adrese ohlašovny a nezdržuje
se na území města Sezemice
Článek 3
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky se nemění.
Článek 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1. 2006.

Bohuslav Kopecký
starosta města
Vyhláška č.2/2005 byla vyhlášena na úřední desce dne 7.12. 2005
Vyhláška č. 2/2005 byla sejmuta z úřední desky dne 23.12. 2005

František Matúšů
místostarosta

