
Městys Nedvědice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/2003, o místních poplatcích

     Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne  13.12.2010,  usnesením č.1 
usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Obecně  závazná  vyhláška  č.3/2003.,  o  místních  poplatcích,  Část  druhá,  Hlava  VI. 
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem  financí  podle  jiného  právního  předpisu,  čl.  37  Předmět  poplatku,  čl.38 
Poplatník, čl.41 Sazba poplatku, zní: 

HLAVA VI

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Čl. 37
Předmět poplatku

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem  financí  podléhá  každý  povolený  hrací  přístroj nebo  jiné  technické  herní 
zařízení povolené Ministerstvem financí.

Čl. 38
Poplatník

Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem 
financí platí jeho provozovatel.

Čl. 41
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené 
Ministerstvem financí na tři měsíce činí 5.000,00 Kč.

.

Obecně závazná vyhláška č.3/2003.,  o místních poplatcích,  Část  druhá,  Hlava VII. 
Poplatek  za  provoz  systému  shromažďování  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, čl. 45 Sazba poplatku, odst. 1 , čl.47 Osvobození, zní: 

Hlava VII.

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

Čl. 45
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.43 písm. b) této vyhlášky činí 450,00 Kč a je 
tvořena

a) z částky 200,00 Kč za kalendářní rok a
b)  z částky  250,00  Kč  za  kalendářní  rok.  Tato  částka  je  stanovena  podle  skutečných 
nákladů obce předchozího roku na  sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady byly poděleny počtem poplatníků dle Čl.43,

       tj.   520.876,29 : 1510 = 345,00 Kč



Čl. 47
Osvobození

f) z důvodu výkonu trestu

Obecně  závazná  vyhláška  č.3/2003.,  o  místních  poplatcích,  Část  třetí,  Společná 
ustanovení, čl. 48, odst. 2 zní: 

ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení

Čl. 48
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající 
z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 280/2009 Sb.,daňový řád, ve 
znění  pozdějších  předpisů,  může  mu  správce  poplatku  opakovaně  uložit  pořádkovou 
pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 247,248,249 citovaného zákona.

Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

………………………………. …………………………………
       Ing.Ilona Trčková           Ing.Pavel Vejrosta
         1. místostarosta      starosta
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