STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
č. 4 /2013
KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 1 /2012
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
schválená dne 7. listopadu 2013

účinnost od 1. ledna 2014

Zastupitelstvo města České Budějovice se na svém zasedání dne 7. 11. 2013 usneslo vydat
podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními §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 statutárního města České Budějovice, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 1
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „vyhláška“), se nahrazuje přílohou č. 2 s tímto textem:

Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro kalendářní rok 2014 činí 680,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2
odst. 1 vyhlášky (dále jen „osoba“) a je tvořena takto:
a) částkou 250,- Kč za osobu a kalendářní rok, a
b) částkou 430,- Kč za osobu a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných
nákladů statutárního města České Budějovice předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. Skutečné náklady
roku 2012 činily 54.512 tis. Kč a po jejich rozúčtování na 94.571 osob s pobytem na
území města ke dni 17. 10. 2013 a 1.939 staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činily skutečné
náklady na osobu a kalendářní rok 565,- Kč. Z této částky skutečných nákladů na osobu
a kalendářní rok byla do sazby poplatku použita částka ve výši 430,- Kč.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
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