Obec Malešovice

Poplatky v roce 2019
1. Likvidace odpadu v roce 2019
a) Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.
b) První svoz v roce 2019 se uskuteční 09. 01. 2019, dále každých čtrnáct dnů ve středu.
1.1 Za odvoz odpadu v roce 2019 zaplatíme 500,-Kč / osoba (včetně dětí) /rok. Uvedená částka
je ze strany obce Malešovice dotována, skutečné náklady na odvoz odpadu za poplatníka jsou
698,34 Kč.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem, přičemž poplatek zvýší na trojnásobek!
1.2 Splatnost poplatku
Poplatek nemusí být splacen jednorázově, nejpozději však do 30. 09. příslušného kalendářního
roku.
1.3 Hradí se na OÚ, případně na účet obce.
Číslo účtu obce: 12626641/0100
Variabilní symbol – číslo popisné
Používané nádoby:
Popelnice, případně přistavené pytle s logem společnosti SITA CZ. Pytle s logem jsou
k dispozici na OÚ Malešovice za cenu 15,-Kč/kus.
Do nádob se ukládá pouze odpad z domácností. Není povoleno ukládat:
• stavební suť
• zeminu
• kovový odpad s výjimkou plechovek od potravin
• nebezpečný odpad (baterie, výbušniny, postřiky, jedy, pneumatiky apod.)

Sklo
Papír
Nebezpečný
odpad
Plasty

nádoby s označením jsou umístěny před OÚ
modré kontejnery (před OÚ, v lokalitě novostaveb a ve staré zástavbě)
zajišťuje OÚ, občané budou o odvozu v předstihu informováni

kontejnery jsou umístěny před OÚ, jedna nádoba na hřbitově, v lokalitě
novostaveb a ve staré zástavbě
Ostatní domovní dvakrát za rok do předem objednaného kontejneru. Povoleno vše
odpad
s výjimkou stavební sutě, zeminy, železa, nebezpečného odpadu a odpadu
jinak zajišťovaného celoročně.
Kovový odpad
železo, barevné kovy, hliník. Skladování je povoleno za myslivnou
Kompostovatelný hnědé kontejnery, které jsou rozmístěny po obci. Ke kompostování jsou
odpad
určeny také občanům vydané kompostéry.
Zakládání skládek na obecních pozemcích je přísně zakázáno pod pokutou podle ustanovení
§ 47 odst. 1) písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Malešovice, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo
bytových domů vlastníkem nebo správcem.
V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2. Poplatek ze psů
2.1 Sazba poplatku
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba
podle písm. c) tohoto ustanovení

50 Kč
60 Kč
40 Kč
50 Kč

2.2 Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.
2.3 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková
povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do konce
příslušného kalendářního roku.
2.4 Hradí se na OÚ, případně na účet obce
Číslo účtu obce: 12626641/0100
Variabilní symbol – číslo popisné
2.5 Vyhláška obce Malešovice č.1/2014
Celé znění Obecně závazné vyhlášky obce Malešovice č. 1/2014 o místním poplatku ze psů je k
dispozici na OÚ Malešovice a dále na www. malesovice.cz

3. Stočné
Hradí se provozovateli. Cena pro rok 2019:
Cena stočného včetně DPH
29,61 Kč/m3
Paušální minimální částku stočného za osobu a
rok 36,09m3
1068,60 Kč/rok/osoba
Paušální minimální částku stočného za
nemovitost, kde není hlášena k trvalému pobytu 1068,60 Kč / rok / nemovitost
žádná osoba - 36,09m3

4. Vodné
Hradí se provozovateli. Cena pro rok 2019:
Cena vodného včetně DPH

5. Poplatek za užívání hrobového místa

46 Kč/m3

5.1 Nájemní smlouva
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu nejméně 10 ti let, nedohodnou – li se zúčastněné strany jinak.
5.2 Sazba za užívání hrobového místa
Urnový hrob o rozměru 1x1 m (1 m2)
Jednohrob o rozměru 1x2 m (2 m2)
Dvojhrob o rozměru 2x2 m (4 m 2)
Trojhrob
Čtyřhrob

200,-Kč / 10 let
350,-Kč / 10 let
450,-Kč / 10 let
550,-Kč / 10 let
650,-Kč / 10 let

