
Obecně závazná vyhláška obce Malínky, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
__________________________________________________________________

OBEC MALÍNKY

Obecně závazná vyhláška č. 01/2018,
Kterou se mění obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

Čl. 1
Zastupitelstvo obce Malínky se na svém zasedání  dne 29.  prosince 2018.  usnesením č.
3.5.3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů 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. 2
V obecně závazné vyhlášce č.01/2010 o místních poplatcích se mění v Čl 22 Sazba 
poplatku: na toto znění

1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 20 písm. a) a b) této vyhlášky činí 500 Kč a je
tvořena:
a) z částky .........250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky .........250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných  nákladů  obce  předchozího  roku  na  sběr  a  svoz  netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Skutečné náklady roku  2017  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
69.096,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 81.416 děleno 145 ( počet osob s trvalým pobytem na území obce + 2 počet
staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 553,85 Kč. Z této částky je
stanovena sazba poplatku dle čl. 38 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 500. Kč. 

Čl. 3

V obecně závazné vyhlášce č.01/2010 o místních poplatcích se mění v Čl. 23 Osvobození a
úlevy na toto znění: 

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) děti do 1 roku;
b) osoby přihlášené na úřední adrese Malínky č.p.75;
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(2) Snížená sazba poplatku:

a) za každé dítě, které dovrší v kalendářním roce 2 let a starší až do 18 let je roční
sazba poplatku 150 Kč;

b) roční sazba poplatku za třetího a dalšího rodinného příslušníka žijící ve společné
domácnosti  je  150  Kč.  Rodinným  příslušníkem  se  rozumí  pro  účely  tohoto
osvobození člen společné domácnosti v uvedené kombinaci manžel,  manželka,
druh, družka, děti, rodiče a prarodiče, a osoby v příbuzenském vztahu dle § 772
odst 1,2 zákona 89/2012 Sb. NOZ.

Čl. 4

Tato  obecně  závazná  vyhláška  nabývá  účinnosti  dnem  1.1.2019  z důvodu  obecného
zájmu.)*

................................... ..........................................
Vlastimila Mrázková Ing. Jiří Bartošík
místostarostka starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.12.2018

Sejmuto z úřední desky dne: 31.1.2019

)* Účinnost této vydané změny OZV je dána od 1.1. kalendářního roku z důvodu jednotného 
postupu výběru místních poplatků v kalendářním roce a z důvodu objasnění výkladu 
osvobození a aktuální sazby poplatků.
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