Příloha č.1-2018 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2016
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Výpočet poplatku pro rok 2018
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování
komunálních odpadů:
Náklady na odvoz a uložení odpadu
251 086,00 Kč
Náklady na odvoz separovaného odpadu (rozdíl nákl a dotace EKO kom) - 30 176,00 Kč
Železný odpad
- 13 374,00 Kč
Náklady na odvoz a likvidace nebezpečných odpadů
33 889,00 Kč
Celkové náklady likvidace
241 425,00 Kč
Část nákladů na zastřeš. TKO (1/5 ze 118 769,-Kč z r. 2014)
23 754,00 Kč
Část nákladů na oplocení skladu kont. TKO (1/5 ze 44 480,-Kč z r. 2016)
8 896,00 Kč
Část nákladů na nové nádoby 1100 litrů (1/3 ze 72 831 Kč z roku 2017)
24 277,00 Kč
Poměrná část nákladů (vůz Piggio – 1/20 z roku 2017) pozn. RV 2015
75 883,00 Kč
Materiál, opravy , ND
6 841,84 Kč
Náklady pro výpočet poplatku
381 076,84 Kč
Počet obyvatel obce ke konci roku. 2017
699
Rekreační objekty, chaty a chalupy k ind. využití
102
Celkem
801
Výpočet poplatku na 2018 = celkové náklady / fyzická osoba trvale bydlící + nemovitostí
trvale neobydlené = 381 076,84- Kč : 801 = 475,75 Kč = zaokrouhleno 480,- Kč.
Poplatek občan trvale bydlící v obci:
Zastupitelstvo obce Věcov schválilo na svém řádném jednání dne 14.12 2017 č. 10/2017 pro
rok 2018 na trvale bydlícího občana v obci poplatek na 1 osobu ve výši 420,-Kč.
OZV 2/2016 - a) 250,- Kč, b) 250 Kč skutečných nákladů obce předchozího roku

Výsledný poplatek tedy činí 420 Kč za rok/osoba trvale bydlící (rozdíl bude
dokryt z rozpočtu obce)
Poplatek vlastník nemovitosti:
(rekreační objekt, chalupa bez trvale bydlící osoby, chata a jiná nemovitost )
Poplatek činí 480, + 20,- Kč skutečné náklady za rok/objekt dle OZV 2/2016 čl.4 odst. a)
a b) - a) 250,- Kč, b) 250 Kč skutečných nákladů obce předchozího roku

Výsledný poplatek tedy činí 500 Kč za rok/vlastník nemovitosti
U objektů pro ubytování je poplatek nestanoven – bude hrazen formou příspěvku, daru, nebo jinou formou.

Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejpozdější termín
pro platbu poplatku je 31.12. daného roku !!! Všechny slevy dle platné OZV zůstávají
zachovány.
Schváleno v ZO dne 14.12. 2017 č. 10/2017
Zdeněk Vraspír
Starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce: 14.12. 2017
Sejmuto z úřední desky: 02.01. 2018

Jarmila Librová
místostarosta obce

