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POPLATKY ZA ODPADY – 27. 1. 2020 – OÚ HORUŠANY
nebo
KAŽDOU STŘEDU NA OÚ SOBĚKURY od 29. 1. 2020 – 31. 3. 2020

Ceník poplatků za komunální odpad pro rok 2020 - Horušany
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí1:
a)

fyzická osoba přihlášená v obci,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu pro rok 2020 činí 700 Kč.
(upřesnění poplatníka – fyzické osoby a vlastníků staveb kde nikdo nemá trvalý pobyt viz nahoře.)

Roční sazba poplatku ve výši 700 Kč je tvořena:
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 obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Každý má nárok na týdenní vývoz. Po zaplacení poplatku obdržíte zelenou týdenní známku,
se kterou máte možnost vyvážet popelnici každý týden.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
- umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého, nebo
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
- osoby mladší 6-ti let (podle stavu k 1. 1. daného roku)
- osoby, které mají hlášený pobyt na obecním úřadě v Soběkurech
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§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

2

Poplatek ze psů

50 Kč

za druhého a dalšího psa

100 Kč

Vybírání poplatků:
Obecní úřad Horušany
pondělí 27. 1. 2020 od 16. 00 do 18. 00 hod
NEBO
Obecní úřad Soběkury
každou STŘEDU od 29. 1. do 31. 3. 2020
v pracovní době obecního úřadu:
středa: 7. 00 hod – 12. 00 hod a 13. 00 hod – 17. 00 hod

(Lze si také vyžádat e-mailem – sobekury@obecni-urad.net - podklady
k zaplacení poplatků převodem. Známku si po zaplacení můžete vyzvednout
na OÚ Soběkury)

