Obecně závazná vyhláška č. 1/2021,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Švihova č. 1/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Švihova se na svém zasedání dne 5. 1. 2021 usnesením č. 252/Z21/21
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Změna vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 24. 11. 2020 se
mění takto:
1.

Původní znění Čl. 4 odst. 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„(1) Sazba poplatku činí 700 Kč a je tvořena:

2.
3.
4.

a)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

V Čl. 6 odst. 3 písm. a) se text v části „360 Kč“ nahrazuje textem „350 Kč“.
V Čl. 6 odst. 3 písm. b) se text v části „360 Kč“ nahrazuje textem „350 Kč“.
Příloha OZV k č. 1/2020 se nahrazuje přílohou, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
.

...................................
Jiří Unger
místostarosta

..........................................
PaedDr. Václav Petrus
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. 1. 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 20. 1. 2021

Příloha k OZV č. 1/2021
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Rozúčtování skutečných nákladů města v roce 2019 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za osobu - čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2019
857 397,35 Kč
Počet poplatníků
1894
(počet osob přihlášených na území města 1670 + počet dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky 224)
na jednoho poplatníka (skutečné náklady/počet poplatníků)

452,69 Kč

Sazba poplatku podle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky je stanovena na částku

450 Kč.
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