Informace o obecně závazné vyhlášce č. 1/2012 (o místních poplatcích za
odpady)
Na zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2012 byla přijata „Obecně závazná vyhláška č.
1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů". Vyhláška stanovuje výši a způsob vybírání
místního poplatku za komunální odpad v roce následujícím, tj. v roce 2013.
Změna zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích umožňuje zvýšit sazbu poplatků na
základě skutečných nákladů obce na sběr a svoz komunálního odpadu z předchozího
kalendářního roku až na 1000 Kč.
Zastupitelé rozhodli, že vzhledem k očekávanému zvýšení nákladů domácností, ke kterému
od ledna 2013 nevyhnutelně dojde v souvislosti s úpravou DPH, omezenou valorizací
důchodů a zastavením růstu mezd, obec prozatím možnosti plošného navýšení poplatku za
odpad nevyužije. Dojde pouze k navýšení poplatku pro rekreační objekty, tedy občany, kteří
v obci žijí, ale nejsou zde trvale hlášeni a obec za ně tedy do „pokladny“ nedostává žádný
příjem.
Nicméně vzhledem k tomu, že doplatek za svoz a odstraňování komunálních odpadů ze strany
obce je vysoký (v roce 2013 činí odhad 650 tis.) a tyto prostředky by mohly být využity na
jiné účely, je třeba počítat s tím, že k úpravě obecních poplatků dojde od roku 2014.
Tématu obecních poplatků se budeme podrobně věnovat v příštím čísle Hovorčovického
zpravodaje.
Rekapitulace poplatku za odpady podle nově platné vyhlášky splatných do 31. března 2013:
-

Osoby s trvalým pobytem v obci: 500 Kč,
Rekreační objekty: 1000 Kč (úlevu 500 Kč mají ti majitelé, kteří jsou v obci trvale
hlášeni a nemovitost prokazatelně nepronajímají),

Od poplatku za odpady jsou osvobozeni občani s místem trvalého pobytu na Obecním
úřadě Hovorčovice (z důvodu obtížné vymahatelnosti), trvale hlášení občané starší 80 let a
nájemci DPS s trvalým pobytem v obci, kteří jsou současně poživateli invalidního
důchodu nebo držitelé průkazu ZTP.
Citovaná vyhláška je účinná od 1. ledna 2013. V současné době je vyvěšena na úřední desce
obce a na obecních vývěskách. Poté bude trvale zveřejněna na webových stránkách obce a
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Připomínáme také všem držitelům psů podmínky a termín splatnosti poplatku za psy dle
obecně závazné vyhlášky obce č.7/2007. Termín splatnosti je do 15.3.2013.

