
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 , kterou se mění vyhláška 
č. 2/2001 obce Kostelec u Holešova 

O místních poplatcích 
 

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova na svém  zasedání dne 11.12. 2008 schválilo obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2008,  kterou se mění vyhláška č. 2/2001 obce Kostelec u Holešova o místních poplatcích 
 

Čl.I 
Část VII. Obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 zní: 

 
Poplatek  za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

komunálního odpadu 
 

Čl. 3 
Sazba poplatku pro rok 2009 

 
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 1, písm. a) této vyhlášky činí 460,- Kč a je tvořena: 

a) z paušální částky 187,- Kč za kalendářní rok za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

b) z částky 273,- Kč za kalendářní rok, tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce 
v roce 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku. 

Skutečné náklady činily 272985,- Kč a byly rozúčtovány takto: 
- počet obyvatel v obci k 31. 12. 2007 byl 1001 občanů 
- náklady na jednoho občana 273,- Kč 

2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu dle čl. 1, písmena  b) této vyhlášky činí 460,- Kč a je tvořena: 
a) z paušální částky 187,- Kč za kalendářní rok za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
b) z částky 273,- Kč za kalendářní rok, tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce 

v roce 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku. 
Skutečné náklady činily 272985,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

- počet obyvatel v obci k 31. 12. 2007 byl 1001 občanů 
- náklady na jednoho občana 273,- Kč 
 

Čl. II 
 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dnem 1. 1. 2009. 

Čl. III 
Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007. 
 
 
 
------------------------------------    ----------------------------------------- 
     místostarosta obce                  starosta obce 
          Luděk Mlčák             Radoslav Pospíšilík 
 
Vyvěšeno:   13.12.2008 
Sejmuto:      28.12.2008 
 
 
 


