Obec Malešovice

Poplatky v roce 2021
1. Likvidace odpadu v roce 2021

1.1 Za odvoz odpadu v roce 2021 je stanovena základní cena 699 Kč/osoba (včetně dětí) /rok. Od uvedené
částky budou odečteny EKO body (1 EKO bod = 7 Kč). Skutečný výše poplatku pro konkrétní poplatníky
po odečtení slev za EKO body bude zveřejněna koncem ledna 2021.
Platby bude ze strany občanů možné z technických důvodů provádět nejdříve 15. 02. 2021.
1.2 Splatnost poplatku
Poplatek musí být uhrazen nejpozději 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

1.4. Sběrná hnízda odpadu v obci

Zakládání skládek na obecních pozemcích je přísně zakázáno pod pokutou podle ustanovení
§ 47 odst. 1) písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

1.5 Návod, jak třídit odpad

Videonávod, jak správně označit pytel visačkou s čárovým/QR kódem, spustíte prostřednictvím odkazu:
www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou

1.6 Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
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.

2. Poplatek ze psů
2.1 Sazba poplatku
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100 Kč
150 Kč

2.2 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.
2.3 Hradí se na OÚ, případně na účet obce
Číslo účtu obce: 12626641/0100
Variabilní symbol – číslo popisné
2.4 Vyhláška obce Malešovice č.1/2014
Celé znění Obecně závazné vyhlášky obce Malešovice č. 3/2020 o místním poplatku ze psů je k dispozici na
OÚ Malešovice a dále na www. malesovice.cz
https://www.malesovice.cz/files/Pes_2020.pdf

3. Stočné
Hradí se provozovateli. Cena pro rok 2021:
Cena stočného včetně DPH
35,67 Kč/m3 bez DPH
Paušální minimální částku stočného za osobu a rok
36,09m3
1288,05 Kč/rok/osoba bez DPH
Paušální minimální částku stočného za nemovitost,
kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba - 1288,05 Kč/rok/osoba bez DPH
36,09m3

4. Vodné
Hradí se provozovateli. Cena pro rok 2021:
Cena vodného

45,40 Kč/rok/osoba bez DPH

5. Poplatek za užívání hrobového místa
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

Ing. Zdeněk Pavlík, starosta obce

