OBEC TOČNÍK
Dodatek k Obecně závazné vyhláškce č. 1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Článek . 6 Osvobození a úlevy této obecně závazné vyhlášky se mění a doplňuje
takto:
Čl. 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

(1)
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného
zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)

jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poloviny poplatku se osvobozují:
a) děti do věku 15 let včetně / hradí polovinu poplatku /
b) trvale bydlící občané v domě, kde je funkční domovní ČOV /osvobození na 10 let./
c) trvale bydlící občané v domě, kde došlo k výměně zdroje tepla na pevná paliva
s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro
spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu emisní třídy 4 a vyšší
či plynový kondenzační kotel. /osvobození na 10 let /.

(2)
a)
b)

Od celého poplatku se osvobozují
osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Točník čp. 57.
trvale bydlící občané v domě, kde je funkční domovní ČOV a kde zároveň došlo
k výměně zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné
čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na
uhlí a biomasu emisní třídy 4 a vyšší či plynový kondenzační kotel.
//osvobození na 10 let /.
Čl. 10

Účinnost
Tento dodatek obecně závazné vyhlášky 1/2016 byl schválen na veřejném zasedání
ZO dne 18.12.2017 a nabývá účinnosti dne 1.1.2018 .
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