
 Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Ohrobec na 

úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2018 

 
I. Všeobecná ustanovení 

1) Zásady pro poskytování finančního příspěvku na úhradu poplatku za komunální odpad (dále      
     jen „příspěvek“) z rozpočtu obce Ohrobec schvaluje usnesením č. 1/2018/Z  zastupitelstvo     
     obce (dále jen „ZO“). 

II. Obecná závazná pravidla 
1) Finanční příspěvek se poskytuje plátcům poplatku za komunální odpad. Tento poplatek a    
    jeho výši stanovuje aktuálně platná, obecně závazná vyhláška, schválená v souladu s     
    ust. § 17a zákona č.185/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
 
2) Finanční příspěvek bude poskytnut plátci poplatku za komunální odpad, který splní      
     následující podmínky: 
 a. V souladu s aktuálně platnou vyhláškou obce řádně splní svoji ohlašovací a    
                 registrační povinnost. 
 b. V prohlášení plátce uvede pravdivé údaje. 
 c. V souladu s aktuálně platnou vyhláškou obce řádně a ve správné výši uhradí    
                 poplatek za komunální odpad. 
 d. V dané nemovitosti je přihlášena minimálně jedna osoba k trvalému pobytu. 
3) Pokud plátce nesplní některou z podmínek uvedených v předchozím bodě, nebude mu   
    příspěvek poskytnut. 
4) Finanční příspěvek se poskytuje plátci na období kalendářního roku a musí být využit v rámci  
    daného kalendářního roku a pouze na úhradu poplatku za komunální odpad. 
5) Finanční příspěvek se poskytuje plátci na základě písemné „Žádosti o poskytnutí příspěvku        
     dle zásad obce č. 1/2018“. 
6) Finanční příspěvek není převoditelný na jinou osobu nebo právní subjekt. 
 

III. Výše příspěvku 
1.Obec Ohrobec poskytne plátci při splnění obecně závazných pravidel těchto zásad, příspěvek    
   na jednotlivé typy poplatku v této výši: 
 typ A)    ve výši     185,- Kč 
 typ B)  a G)   ve výši     260,- Kč 
 typ C)    ve výši     360,- Kč 
 typ D)  ve výši     435,- Kč 
 typ E)    ve výši     700,- Kč 
 typ F)                ve výši 1.140,- Kč 
 
2.  Pokud se v průběhu roku zkolauduje nová nemovitost a dojde do měsíce k přihlášení 
k trvalému pobytu do předmětné nemovitosti, výše příspěvku se úměrně krátí pro příslušný 
kalendářní rok. 
 
 

IV. Způsob proplacení 
1. Peněžní prostředky jsou převáděny bezhotovostně na účet příjemce nebo vypláceny v 

hotovosti. 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Zásady schválilo ZO usnesením č. 1/2018/Z  ze dne: 7.3.2018 
2.. Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem: 13.3.2018 
3. Jakékoli změny v zásadách jsou vyhrazeny pouze ZO. 
4. Těmito zásadami se ruší  zásady č. 1/2014 
 
 
 
        Ing. Otakar Janeba                             Ing. Tomáš Maruniak 
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