OZV č.2/20 1O
OBEC Říkovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů

4

",~.02.

v

Zastupitelstvo obce Ríkovice se na svém zasedání dne ~.
2011 usnesením Č. r usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písmo d) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
ČI. 1
Vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se mění a doplňuje takto:
1. Doplňuje se článek 6, který zní:
"ČI. 6
Osvobození
(1)

Od poplatku se osvobozují:
a) občané obce v domovech
důchodců,
v domech
s pečovatelskou
službou,
léčebnách dlouhodobě nemocných s celoročním pobytem zařízeních,
b) občané obce ve vyšetřovací vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody
nepodmíněně,
c) občané obce zdržující se dlouhodobě v zahraničí, nejméně však 1 rok,
d) občané obce v s trvalým pobytem na obecním úřadě, pokud nebydlí v jiném
objektu v obci,
e) děti narozené v průběhu příslušného kalendářního roku, za něž se poplatek platí,
f)
občané zdržující se a zároveň platící poplatek v jiné obci (nutno doložit správci
poplatku).
g) občané zdržující se a zároveň platící poplatek na ubytovně (nutno doložit správci
poplatku). "

2. Články 6 až 9 se označují jako články 7 až 10.

Čl.2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.2.2011.

Rado ír Možiš
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

ing. František Pěcha
starosta
22.2.

tlol/

Sejmuto z úřední desky dne:
Potvrzujeme, že ve stejnou dobu
byla tato písemnost vyvěšena také
na elektronické úřední desce
Obecního úřadu Řlkovice
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